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 كلمة شكر
أقدـ خالص الشكر واالمتناف لكل من أسهم في خروج ىذا البحث بشكلو الحالي وأخص 

بالشكر سيدي الوالد العالمة بدر الدين الحوثي، وسيدي الوالد العالمة عبد الرحمن شايم.. 
 وغيرىم من األفاضل. وأتحمل وحدي مسؤولية اآلراء الواردة فيو

 
 تصدير

ل دور الفكر في حياة الناس لدى النخبة التي يفترض أف تكوف من ىناؾ حاجة ماسة لتفعي
أولويات مهامها رسم صورة المستقبل، وتقديم الرؤى والدراسات، وتحديد مواضع القصور 

والخلل، واالنتقاؿ باألمة من واقع مستسلم وساحة لتجارب اآلخرين إلى صاحبة فعل تصنع 
ة أو التباس حوؿ موضوع تقديم الرؤى واألفكار الحدث في ظل استقاللية كاملة. وىناؾ مشكل

لدى الوسط الفاعل في المجتمع بمختلف توجهاتو، فالبعض ال يزاؿ يصر على تقديم نفسو من 
خالؿ شعارات عامة، ومجموعة من الخطوات واإلجراءات، أو من خالؿ مجموعة من المبادئ 

م، مستغالً عمق التدين لدى الناس والمفاىيم اإلسالمية التي ىي أقرب للشعارات منها للمفاىي



ليقدـ تلك الشعارات تحت مظلة عاطفية واسعة، ىذا في حين أف الوضع الفكري والسياسي 
المتخلف ػػ الذي كاف نتيجة لقدـو النموذج الغربي الذي نزؿ في كل األماكن وتواجد على كل 

واقع ورؤية فكرية قد الساحات، وفي غياب النموذج اإلسالمي الوطني كتجربة تراكمية في ال
أدى إلى ضياع الهوية واختفاء الشخصية الوطنية وتخبط في المشروع الثقافي ػ جعل الخروج 

بمشروع سياسي تحتضنو دولة شبو أمر مستحيل. ولألسف فإف ىذا الوضع لم يدفع بتلك 
عة، النخب اإلسالمية والسياسية إلى مراجعة التأريخ اليمني بكل تجاربو المتعددة والمتنو 

واكتفت بالنظرة إليو بسذاجة سياسية مبطنة بقطيعة غير مبررة، وفي الوقت الذي ينظر العالم فيو 
إلى تأريخنا بجدية كبيرة، ويحاوؿ التدقيق فيو لكي يعرؼ من خاللو طبيعة المجتمع اليمني 

 ومقوماتو وخصائصو، حتى يمكنو
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اتو في ىذه اللحظة التي يتعامل اآلخروف معنا التعامل معو الدخوؿ إليو وتفسير تصرفاتو وتوجه
من خالؿ ماضينا وموروثنا الفكري والسياسي نجد أننا نصنع بيننا وبينو قطيعة، ونضع جدارًا 
أملساً بيننا وبين فهم أنفسنا، وأيضاً بيننا وبين االستفادة من الثروة الفكرية لدينا. والدراسة 

سات و البحوث( بين أيديكم ىي محاولة جادة في عرض القيمة التي يضعها )مركز الرائد للدرا
مكثف للمشروع الفكري والسياسي للزيدية، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بهذه الدراسة، مثل: 

سبب التسمية بػ)الزيدية( والعالقة بكل من اإلماـ زيد، وأىل البيت، والمعتزلة، والفرؽ التي 
من الزيدية المعاصرة وتأريخ المرحلة التأسيسية لها،  نسبت إلى الزيدية، أيضاً فيو لمحة عن كل

مع ذكر ألىم مصادر ىذا الفكر، إضافة إلى مجموعة أخرى من القضايا، وقد شمل البحث 
مجموعة من اإلشارات لقضايا مهمة مثل: عالقة الثقافة والفكر وتأثيرىما على الواقع 

ة المذىبية المعاصرة، الموازنة بين االجتماعي والسياسي، الطائفة والمدرسة الفكرية، سلبي
ضرورة االجتهاد لتجديد المعرفة وبين أىمية التقليد الستقرار التشريع، وغيرىا. بعض ىذه 
القضايا توسع فيها قلياًل، واألخرى اكتفى باإلشارة إليها. ولما كاف الفكر الزيدي جزءاً من 

ليمن أكثر من ألف عاـ، فإف مكونات المجتمع اليمني تأريخاً وحاضرًا، حيث أنو حكم ا
ممارسة القطيعة معو لن تعمل إال على تعزيز مشكلة فقداف الهوية التي نعاني منها، وبذلك فإف 
فهم ىذا الفكر على أي صفة كاف، والتعمق في تجربتو التأريخية مهما كاف شكلها، وطرح كل 

الحذؼ والنقد والتقويم من ما يتعلق بهذين األمرين للحوار والنقاش واألخذ والرد واإلضافة و 
األىمية بمكاف في عملية تشكيل ىويتنا الوطنية، أما والحاؿ أنو كاف فكراً إسالمياً منطلقاً من 



مكانة العقل العالية في فهم الوجود، وإدراؾ المصالح والمفاسد، وفهم الشريعة وتنزيلها إلى 
 شدىا جميعاً، ونتطلعالواقع، وممارساً قدراً كبيرًا من القيم السياسية التي نن
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إلى تفعيلها في واقعنا وطناً وأمة، أقوؿ أما والحاؿ ذلك فإنو يمكن حينها أف يسهم في تكوين 
مشروع نهضة للوطن، بل ولألمتين العربية واإلسالمية، وبالتالي فإف القطيعة معو ليست فقط 

الذاتية مما لديو، كما تفوّْت عليو إرباكاً في الهوية، وإنما تفوّْت على اليمن فرصة االستفادة 
 فرصة أف يكوف لو دور يتجاوز حدودىا الوطنية واإلقليمية.

وقد تبنى مركز الرائد ىذه الدراسة ألنو يرى أنها يمكن أف تحقق ىدفين معاً، تسهم في طرح 
فكر القضايا التي ال بد منها في عملية تشكيل الهوية اليمنية المتوازنة، وثانياً ألنها قدمت 

الزيدية بوصفو مشروعاً فكرياً وسياسياً في سياؽ المشكلة الحضارية التي تعاني منها األمة، 
مقترحة ذلك المشروع كجزء ضروري من أي حل، وبهذا أبعدت الفكرة عن إطارىا الطائفي 

الضيق، فأخرجتها من كونها قضايا مجردة غرضها األساسي تكوين ىوية، وال عالقة لها بالواقع 
ي المعاش إلى قضايا غرضها األساسي تغيير رؤيتنا جميعاً ػ زيدية وغير زيدية ػػ للحياة، اليم

وطريقة تعاملنا معها. وإذا كاف يمكن للفكر الزيدي أف يلعب دورًا حضارياً على مستوى األمة، 
فإف أولى من يستفيد منو ىو اليمن الذي رعى ىذا الفكر وحافظ عليو عبر أحد عشر قرناً، وإذا  
كاف لليمن أف يكوف لو دور حضاري فاعل على مستوى العالم فإنو ال غنى لو عن استلهاـ ىذا 
الفكر في مسيرتو الحياتية. لقد جاء والدة ىذه الدراسة في اللحظة الزمنية المناسبة. وذلك بعد 

مضي أكثر من عقد من الزمن على الوحدة اليمنية المباركة، التي حملت في رحمها تباشير 
ددية السياسية والحزبية، وجعلت من الديمقراطية توأمها الحي الذي ال يمكن الفصل بينهما التع

إال بموتهما معاً، لقد أصبح من الضروري في ىذه المرحلة أف تبحث اليمن عن مشروعها 
الفكري الذاتي، وأف تؤسس لدروىا الحضاري، إف ىذين األمرين ال يتعلقاف بفريق معين أو 

منطقة معينة، بل يعنياف كل مواطن يمني يريد رسم مستقبل حياتو وحياة  جماعة معينة أو
 األجياؿ من بعده، وكل وطني
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يريد من اليمن أف يكوف منطلقاً لنهضة األمة. وواضع ىذه الدراسة شخصية تحمل الهم 
بها اإلسالمي والهم اليمني، وقد درست العلـو الشرعية والتحقت بالحياة المعاصرة في جوان

األكاديمية والسياسية، ويقطع النظر عن النتائج التي توصل إليها، أو المنقوالت التي طرحها، 
وسواء اتفقنا معو أو اختلفنا، فقد حاوؿ أف يضع الفكر الزيدي في السياؽ الذي نريده ويبقى 

 علينا، بصفتنا مجتمع حي ذات اىتمامات عالية، أف نتفاعل مع تلك المحاولة، وأف نتناوؿ
مضامين البحث ونثريها بالنقاش والحوار وصوالً إلى رؤية أعمق وطرح أشمل. واهلل من وراء 

 ـ.22/9/2003القصد. عبد اهلل ىاشم السياني رئيس مركز الرائد
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين، وصلوات اهلل وسالمو على سيدنا وموالنا محمد، وعلى أىل بيتو 

بالحق وبو يعد لوف، وعلى الصحابة الراشدين والتابعين المخلصين.  الطاىرين الذين قضوا
الحديث عن الزيدية قد يكوف من حيث إنها طائفة، أو من حيث إنها مدرسة فكرية سياسية. 

البحث عنها "طائفًة" يعني الكالـ في تاريخ مجتمع تكوَّف على أساس االنتماء لفكرة. البحث 
فكار وحياة جماعة من المفكرين. في الحالتين نحن نعرض عنها "مدرسًة" يعني البحث عن أ

أفكاراً وننظر في تاريخ أشخاص. عند النظر إلى الزيدية طائفياً، فإف دور الفكرة ينتهي مع تكوُّف 
ىوية اجتماعية سياسية. فيصير زيدياً من انتمى إلى تلك الهوية بقطع النظر عن وعيو باألصوؿ 

فموضوع البحث سيركز على كل من أثَّر فيهم. عند البحث عن الفكرية لتلك الهوية. وعليو 
المدرسة الزيدية فإف الفكرة ىي البداية والنهاية. والتاريخ ليس إال تاريخ رجاؿ قدموا للفكرة 
بمختلف الطرؽ. الطوائف اإلسالمية موجودة، كما المدارس الفكرية اإلسالمية. لعلنا نغمض 

في القائم بيننا، وعن آثاره المقيتة، ولكننا نعلم وجودىما. أعيننا عن أولوية االنتماء الطائ
الطائفية ليس لها إال أغراض سياسية اجتماعية. تسعى للتميُّز لكي تكسب مشروعية وجود 
موقع سياسي أو اجتماعي متناسب مع ذلك التميز. ال مشكلة في وجود جماعات سياسية 

ي أف يكوف أساس تميز تلك الجماعات اجتماعية متميزة في المجتمع المسلم. المشكلة ف
االنتماء إلى مدارس فكرية دينية. ال يصح أف يظن مسلم من الطائفة "أ" أف مسلماً من الطائفة 
"ب" يستحق مواقع ومصالح مختلفة، لمجرد اختالؼ رأيو، بل المسلموف سواسية في ذلك، 

ينهم ينطلق من االختالؼ واالستحقاؽ بينهم ال يكوف إال وفق الكفاءات والجهد، والتميز ب
السياسي االجتماعي الذي يعم أثره على الكل. أي انتساب فكري ال يصح أف يستتبعو أي 



تميز سياسي أو اجتماعي، وغرضو األساس تحديد موقف فكري حياؿ القضايا الكبرى التي 
 تهم األمة، وتقديم مشروع سياسي ينفع األمة
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ي بحث مختصر حوؿ المدرسة الفكرية الزيدية. يشير إلى بجميع أطيافها وأطرافها. ما يل
مجموعة من القضايا التي تسهم في إلقاء بعض الضوء على أصولهم الفكرية ورؤيتهم السياسية، 

 إضافة إلى توضيح بعض المسائل التي تطرح حوؿ تاريخهم ورجاالتهم.
. المشروع الفكري 1زىا: لمعرفة ىذه األمور ال بد من االطالع على مجموعة من القضايا، أبر 

. الزيدية 4. الزيدية واإلماـ زيد. 3. االجتهاد عند الزيدية. 2السياسي وفق رؤية الزيدية. 
. استعماالت كلمة "زيدية" في المراجع 6. الزيدية والحنفية، والمعتزلة. 5والصحابة. 
. الزيدية 11ة. . مصادر الزيدي10. اإلمامة. 9. أىل البيت. 8. فرؽ الزيدية. 7والمصادر. 

 اليـو و لمحة عن جذورىا التاريخية.
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 مسوغات االىتماـ بالمدرسة الفكرية الزيدية
تميزت المدرسة الزيدية بأمرين: مشروع فكري سياسي؛ وتجربة في إسقاط ذلك المشروع على 

توظيف أرض الواقع. ػػ مشروعها الفكري السياسي يتضمن رؤية دينية عقالنية يمكن بشيء من ال
والتطوير والتجسيد على أرض الواقع أف تشكل أساساً لحركة األمة نحو نهضتها وعزتها. ىذا 

في مقابل ما ساد بين األمة من أفكار تشل طاقتها، وتضعف من عمق توجهها نحو ربها، 
وتعرقل دورىا في بناء وتوجيو الحضارة اإلنسانية عموماً. ػػ تجربتها في إسقاط مشروعها تجلى 

حركات السياسية اإلصالحية المتتابعة التي قاموا بها بدءا من ثورة اإلماـ زيد بن علي"عاـ بال
ىػ، 250ىػ، وطبرستاف 172ىػ. أيضاً تظهر من الدوؿ التي نشأت في كل من المغرب 122

 ىػ. لتجربتهم أىمية تظهر من:280واليمن 
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كانت في جميع مراحلها منبثقة عن نظرية . أنها تجربة مستندة إلى نظرية: فالتجربة الزيدية  1
سياسية إسالمية تنتمي إلى اإلسالـ في مراحل قوتو. فلم تستورد، ولم يؤخذ بها لمواكبة 

الحضارات الغالبة. أسس النظرية ىي: أ. المساواة العادلة بين الناس. ب. األىمية العليا إلقامة 
فراد األمة؛ د. الدولة ال يجوز لها أف نظاـ سياسي عادؿ. ج. وجوب المشاركة السياسية لكل أ

تكوف طرفاً من أطراؼ االتجاىات االجتماعية. كانت النظرية تسعى لتجسيد نفسها في واقع 
األمة؛ فتاريخها يكشف عن تجربة من تجارب اإلسالـ السياسي بمختلف ظروفو وأوضاعو عبر 

وبهذا تختلف عن دراسة  مئات السنين. إنها دراسة لفكرة تحركت في الواقع وتفاعلت معو.
التجارب السياسية األخرى التي ىي دراسات لتاريخ أنظمة ُحكم تعاقبت عبر مراحل تاريخية 

مختلفة. إننا اليـو إذ نحاوؿ بلورة نظرية إسالمية سياسية تطبيقها على الواقع بحاجة إلى 
وادىا من العلم تجارب تاريخية سابقة. ويكتمل األمر أىمية حين نجد أصحاب تلك التجربة ور 

 والديانة بمكاف.
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. أنها تعالج مشكلة "فقداف األصوؿ التاريخية" التي تواجهها النظريات السياسية اإلسالمية 2
الحديثة: أي نظرية سياسية إسالمية معاصرة ال يمكنها أف تستند كلية على الرؤية التقليدية لتيار 

ادت في الغالبية العظمى من دوؿ العالم اإلسالمي. ما يُعرؼ بػ"أىل السنة والجماعة"، والتي س
ذلك ألنها تتضمن عنصراً ال يمكن القبوؿ بو وىو "شرعنة األمر الواقع". فبقطع النظر عن 

مدى فساد الواقع السياسي، فإف ذلك العنصر يأمر المسلمين بطاعة القائمين باألمر. ولعل 
في ىذا المعنى حديث يأمر فيو النبي بطاعة  أبرز ما ينسب إلى النبي صلى اهلل عليو وعلى آلو

الحاكم ولو كاف قلبو قلب شيطاف، وال يستن بالسنة وال يهتدي بالهدى، ويضرب ظهور رعاياه، 
( عن حذيفة بن اليماف 1847ويأخذ أموالهم. فقد أخرج مسلم في صحيحو)رقم الحديث )

ل من وراء ىذا الخير شر ؟ قاؿ: )قلت يا رسوؿ اهلل إنا كنا بشر فجاء اهلل بخير فنحن فيو فه
نعم، قلت: ىل من وراء ذلك الشر خير؟ قاؿ نعم، قلت: فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قاؿ 

نعم، قلت: كيف؟ قاؿ: يكوف بعدي أئمة ال يهتدوف بهدي وال يستنوف بسنتي وسيقـو فيهم 
إف أدركت  رجاؿ قلوبهم قلوب الشياطين في جثماف إنس قاؿ قلت كيف أصنع يا رسوؿ اهلل

لك ؟ قاؿ: تسمع وتطع لألمير وإف ضرب ظهرؾ وأخذ مالك فاسمع وأطع( الحديث. 
واألحاديث في ىذا المعنى كثيرة ومعروفة. وال يمكن أيضاً االستناد تماماً إلى الرؤية الشيعية 
اإلمامية التقليدية؛ ألنها منعت من تحقيق مثالها السياسي المنشود؛ لما اشترطت أف يكوف 



ئم بو إماماً معصوماً، في الحين الذي قالت بغيبتو. إف تلك األفكار من أشد ما حاؿ بين القا
المسلمين وبين قياـ واقع سياسي عادؿ. فالنظرية السنية مع كل ما فيها من ُمثل إال أنها أعاقت 

تعالى أي إمكانية لتنزيلها لما شرعت لألمر الواقع، واعتبرتو مهما كاف شكلو ممثالً إلرادة اهلل 
ةَ   ومحرماً تغييره من أصلو؛ وبذلك كاف دورىا التاريخي األبرز إضفاء الشرعية على من َتربَع ُسدَّ
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الحكم على أي صفة كاف. وأما النظرية اإلثنا عشرية فقد عملت عكس ذلك؛ حيث سلبت 
 الشرعية عن كل نظاـ قائم صلح أو فسد، عدؿ أو جار، فكل ما سوى إمامة المعصـو ال

تجوز، ولكنها إذ سلبت األنظمة كل مشروعية لم تتقدـ آنذاؾ برؤية بديلة يمكن تحقيقها. فلم 
يكن ممكنا ػ في غالبية األقطار المسلمة ػ وجود تجربة متوافقة مع المثاؿ المنشود. وكيف 
ذلك؟ وىناؾ نظرية تجيز األمر الواقع، وتأمر باالنصياع لو، وأخرى ترى في كل ما ىو قائم 

وضاللة واغتصاباً لحق إماـ غائب، حتى وإف ُحكم بالعدؿ، وأقيم القسط. فكيف والحاؿ  جوراً 
ىكذا ُيخلق الحافز الكافي لصنع واقع متوافق مع الحالة المثلى التي ينشدىا الجميع؟ ولذلك 
نجد أف اإلسالـ ػػ في أغلبيتو السكانية ػػ عاش أكثر زمنو خارج الدولة؛ أي خارج الحياة العامة، 
واقتصر دوره على التقنين لها دوف األخذ بزمامها. فلم يكن اعتماد الدولة على الفقهاء نابعاً من 

قناعتهم بمرجعية اإلسالـ بقدر ما كاف بسبب غياب مصدر آخر للتقنين. في ظل ىذا الغياب 
ية التشريعي والتاريخي نجد أف الحاجة إلى إبراز النظرية والتجربة السياسية اإلسالمية للزيد

تتجاوز مجرد التاريخ إلى إيجاد امتداد تاريخي عميق ألي توجو يسعى إلى عودة اإلسالـ إلى 
الحياة العامة لألمة، ىذا من جهة. ومن جهة أخرى إلى إبراز أصالة النظرية السياسية المنشودة، 

ة النظر وانتمائها إلى الفكر اإلسالمي قبل االصطداـ بالحضارات األخرى التي ألجأتنا إلى إعاد
. إف المسار العاـ لتلك التجربة كاف إيجابياً: لقد أنتجت لنا مجموعة كبيرة من 3في كل شيء. 

نماذج متميزة من الحكاـ، جمعوا بين العلم والعمل، والتقوى والعدؿ، وخشية اهلل والحكمة في 
دين في األمر والنهي. ىذه اإليجابية تغير من الفكرة الشائعة التي حصرت وجود خلفاء راش

ثالثين سنة من التأريخ اإلسالمي، فنجد أنو في كل مرحلة تاريخية وجدت نماذج ُتحتذى 
 وتُقتدى.
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: تقدـ التجربة السياسية دروساً 4 . إف التجربة ثرية بالدروس التي يمكن أف نستفيد منها اليـو
لنا التجربة حقيقة أنو  في إنتاج رجاؿ دولة، وفي كيفية تطبيق العدؿ، وإعماؿ الشريعة. وتؤكد

أي فكرة مهما كملت فإف القائمين عليها بشر، وال بد أف يعتري تنزيلها ما يعتري البشر من 
النقص. وْضُع ىذه الحقيقة يؤدي بنا إلى االىتماـ بوضع أنظمة تغطي ذلك النقص، والذي أدى 

اسية للزيدية جزء من في كثير من األحواؿ إلى عدـ استمرارية تلك التجربة. إف التجربة السي
تاريخ األمة اإلسالمية، وليس من تاريخ الزيدية فحسب. بل ىي جزء من تاريخ جميع الحركات 
التي اتفقت معها في أىدافها السياسية، مهما كاف دينها أو مذىبها . ومما يحسن ذكره ىنا أف  

لتها السياسية. فقد  كلمة "زيدية" في أوؿ أمرىا لم يكن لها داللة مذىبية أو فكرية بقدر دال
ىػ في دعوتو اإلصالحية إلى دفع 122كانت تشير إلى كل من اتفق مع اإلماـ زيد بن علي 

الظالمين، ونصر المستضعفين، ورعاية الماؿ، والحق العاـ، والحريات السياسية. فكاف من 
ىذا التاريخ  وافقو في تلك يسمى زيدياً، وإف اختلف مع اإلماـ في رؤيتو الفكرية أو الفقهية. إف

ىو لِتجربة إنسانية إسالمية تمثلت في مرحلة ما ضمن فئة من المسلمين، ويجب أف تخرج من 
إطارىا الديني والمذىبي؛ لتكوف ملكاً لجميع األمة واإلنسانية؛ فالقيم السياسية األساسية ال 

يم السياسية تختص بدين، وال مذىب، وال حدود؛ فاألمن والعدؿ والعلم والرفاه ػػ وىي من الق
األساسية ػػ أمور مطلقة عن كل قيد، فال يوجد عدؿ ُسنّْي، وآخر شيعي، وال يوجد فقر على 
الطريقة اإلسالمية وآخر على الطريقة الكفرية، وال يوجد جهل عربي وآخر عجمي، وبالتالي 

ولهم فأي حركة كاف شعارىا األبرز تحقيق تلك القيم ملك للناس جميعاً باختالؼ أفكارىم وأص
العرقية أو القومية، وأما الشعارات الفرعية لتلك الحركة، فالغالب أف ال يتفق عليها الناس، وىذا 

 أمر طبيعي، وال يضرُّ أصل القضية في شيء.
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 قلة الدراسات
 

مما يؤسف لو قلة الدراسات عن ىذه المدرسة. وما كاف األمر صدفة، أو عفوياً. فمع تقصير 
في إبراز فكرىم، بل وتقصيرىم في إبراز الدور الكبير الذي يمكن لهذا الفكر  الزيدية أنفسهم

أف يقـو بو في نهضة ىذه األمة، وتوجو كثير منهم إلى توجهات طائفية ال تخدـ األمة؛ ومع 
صعوبة الوصوؿ إلى مصادر ىذا الفكر لكوف أغلبو ػ لظروؼ غير طبيعية ػ ظل حبيس المكتبات 

مخطوط، ال يصل إليو إال القلة من الناس ذوي الهمم العالية، أو ذوي  الخاصة والعامة بشكل



الحظ الجيد. واألدىى من ذلك عدـ المعرفة بحجم وطبيعة المادة العلمية الزيدية الموجودة، 
مما يحير أي باحث يريد أف يخوض غمار ىذا الفكر، مع كل ذلك إال أنو كاف ىناؾ تغييب 

ب أسباب التغييب مخاوؼ ال أساس وال واقع لها. وللتغييب متعمد ومقصود لهذا الفكر. أغل
جذور تاريخية تعود إلى القرف األوؿ حيث جرت عادة الدولة، ومن َثم كثير ممن تبعها من 

العلماء على اتخاذ مواقف عدائية من كل ما يمت ألىل البيت " بصلة. فأما الدولة فقد 
الحبس، أو التنكيل الجسماني وصوالً إلى عالجت األمر من خالؿ التضييق في المعائش، أو 

القتل في كثير من األحياف. وأما علماء الدولة فقد حكموا على كل من يمت بصلة إلى فكر 
 أىل البيت، أو رجاالتهم بالتبديع تارة، والتضليل أو التكفير تارة أخرى.
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 التقارب اإلسالمي وطرح مثل ىذه القضايا
 

ه القضايا تضرُّ بالتقارب بين المسلمين، خصوصاً إذا اقترنت بنقد قد يقاؿ: إف إثارة ىذ
المذاىب األخرى صراحة. نحن نقدّْر القلق من استمرار ظاىرة بثّْ الفرقة بين المسلمين، مع 

ذلك ال نرى في عرض الرؤى المختلفة ما يؤدي إلى ضرر بذاتو. إف المسلمين مختلفوف؛ وىذه 
ليست الداىية العظمى وال المصيبة الكبرى، بل إف مشكلتنا ىي حقيقة ال مناص منها، ولكنها 

في طريقة تعاملنا مع اختالفنا. إننا بين إحدى ثالثة: داعي فرقة صراحة من خالؿ التأكيد على 
الهوة الموجودة بين المسلمين. أو داعي وحدة من خالؿ المطالبة بفتح حوارات في أصوؿ 

إلى وفاؽ حولها. وبين أولئك يوجد من يدعو إلى  القضايا المختلف عليها بغرض التوصل
التعايش على أحد معنيين: أولهما: تعايش سلبي يعمل على تجاىل القضايا المختلف فيها. أو 

إنكار وجودىا، أو التقليل من أىميتها. ثانيهما: تعايش إيجابي يعمل على تحييد أثر 
مختلف فيها. إف الدعوة إلى الفرقة شر. االختالفات بين المسلمين مع إقرار بأىمية المسائل ال

والدعوة إلى التعايش السلبي خطأ؛ ألنو ال يعمل إال على إبقاء الجمر تحت الرماد. وأكثر 
األعماؿ للتقارب بين المسلمين منصبة على ىذا النوع. ىذا واضح في مؤتمرات ومؤلفات 

وبة العمل على التعايش مشاريع التقريب بين المذاىب اإلسالمية. ما يسوغ موقفهم ىو صع
اإليجابي، وأصعب منو العمل نحو الوحدة. ينبغي الدعوة إلى "الوحدة"، فإف لم تكن 

فػ"التعايش اإليجابي". والوحدة المطلوبة ىي في القضايا الكلية التي ال يصح أف نختلف عليها. 
. وعلينا أف نسير فيها فالدين قد رسم لنا اتجاىاً ووضع لنا طريقاً عريضاً للسير إلى ذاؾ االتجاه



معاً، ونتنوع ونتعدد ضمن ذلك الطريق العريض، بمعنى آخر يكوف التنوع والتعدد في القضايا 
التي تتعلق بالحياة وتختلط بها، فيكوف تنوعاً تبعاً للتنوع في الحياة، وأما القضايا التي تتعلق 

نى وال فائدة في االختالؼ باالتجاه وىي اإليماف باهلل واليـو اآلخر وتفاصيل ذلك فال مع
 حولها. وإلى حين أف
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 تتحق الوحدة، فال بد من التعايش اإليجابي. والسبيل إليو يكوف بالعمل على كٍل مما يلي:
. أف ننفي عن القضايا المختلف فيها أثرىا في تصنيف الناس؛ وحصر التصنيف في النص 1

ثرًا كاف الواجب علينا أف نبقى على األصل. الشرعي. فمهما لم نجد نصاً يوجب الختالفنا أ
فحتى لو اختلفنا في قضايا أصولية، أو في قضايا اإللهيات الكبرى، فإف ذلك وحده ال ينتج 

وجوباً شرعياً للحكم بالتكفير أو التضليل. إفَّ كل من آمن باهلل وكتبو ورسلو واليـو اآلخر 
لمسلمين وعليو ما عليهم. إفَّ إخراجو من فاألصل والضرورة الشرعية تحكم أنو مسلم لو ما ل

ىذه الدائرة يتطلب دليالً شرعياً قطعياً في ثبوتو وقطعياً في داللتو. ىذا يعني أنو مهما اعتقدُت 
خطأ وشناعة قوؿ مسلم فإف اعتقادي ىذا يجب أف ال ينتج حكماً شرعياً بتكفيره، ما لم يكن 

ينها الكفر. ىذا مع إبقاء حق التعبير عن ىناؾ نص قطعي يوجب على صاحب تلك المقالة بع
 الرأي مصوناً، فال يعني ىذا الكالـ السكوت عما يراه أحد خطأ.

يِن َوَلْم 2 َهاُكُم اهلل َعِن الَِّذيَن َلْم يُػَقاتُِلوُكْم ِفي الدّْ . التذكير المتواصل بقوؿ اهلل تعالى: }الَ يَػنػْ
[، وىي تدؿ على أف االختالؼ 8ُىْم َوتُػْقِسُطوا ِإلَْيِهْم{]الممتحنة:ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْف تَػبَػرُّو 

في الدين ليس مانعاً للبر واإلحساف. وقد يؤخذ من اآلية أيضاً أنو ال يكفي االختالؼ في الدين 
 إليقاع العداء، وإنما ال بد أف يرافقو الظلم.

 . مواجهة األساليب غير المتوازنة في التعامل مع المخالف.3
. ضرورة إبراز وتصنيف القضايا المختلف عليها، والتي تميزت بها المذاىب وذلك لتحقيق 4

األغراض التالية: أ. لكي يكوف االختالؼ على قضايا موجودة وليس على قضايا وىمية. وىنا 
 يجب االبتعاد عن المجاملة قدر اإلمكاف.
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عة االختالؼ بشكل دقيق، ثم لتحديد ب. لفتح مجاؿ البحث فيها، وذلك بتحديد موطن وطبي
أدلة كل فريق، وذلك سُيمكّْن الجميع من الوصوؿ إلى حقيقة مهمة، وىي أننا نختلف على 

 %، مما يعني فسح المجاؿ لحسن الظن.100قضايا ليست من القضايا الواضحة 
حوؿ جػ. لتحييد أثرىا في بث الخالؼ. فاالختالؼ بمجرده ال مشكلة فيو. المشكلة حين يت

االختالؼ إلى شقاؽ. ويجب بحث أسباب التحوؿ، وذلك لتجنبو. ال شك في أف تحقيق ما 
سبق سيحتاج إلى مراحل وإلى زمن وإلى جهود، ولكن الخطوة األولى ىي وضوح الرؤية، 

ووضوح الهدؼ، ووضوح المطلب. على ضوء ما سبق ذكره، فإف ىذا التعريف لن يضر التقارب 
أف يفيد في التقارب، وذلك ألنو يعمل على إبراز المختلف عليو  بين المسلمين، بل يمكن

 تحقيقاً لألىداؼ المذكورة سالفاً.
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 التعدد المذىبي
 

أود في ىذا السياؽ أف أبين وجهة نظر حوؿ التعدد القائم في المذاىب التشريعية والعقائدية. 
يعكس التنوع الموجود بين أفراد  ال يقلل أحد من أىمية وإيجابية وجود التعدد الفكري الذي

المجتمع وظروفهم. يذىب البعض إلى أف تعدد المذاىب اإلسالمية الفقهية والعقائدية كما ىو 
اليـو يعكس حالة من تلك التعددية الفكرية اإليجابية بين المسلمين. وعليو فإف بقاء ىذه 

سلمي بين أبناء تلك الحالة أمر مرغوب ومحمود، وغاية الطموح واألمل ىو التعايش ال
المذاىب، وتجاوز مظاىر التكفير والتفسيق والتضليل التي شتت المسلمين قروناً من الزماف 

مع اإلبقاء على وجود المذاىب من حيث اسمها، ومن حيث مضمونها. فيبقى المنهج الفقهي 
ى التسميات الشافعي بإزاء الحنفي، ويبقى المنهج العقائدي اإلثنا عشري بإزاء األشعري، وتبق

المتعددة أيضاً. إزاء ىؤالء ىناؾ من يرى أف الوضع القائم اليـو يخالف المشروع، ألف األصل 
الذي كاف عليو السلف ىو عدـ وجود مدارس فكرية، ذات مناىج متميزة في فهم النصوص، 

ع واستنباط األحكاـ، وبالتالي فال بد من تجاوز ىذه المذاىب جميعاً، والعودة إلى الينابي
الصافية من الكتاب والسنة. ما أذىب إليو يؤيد المذىبية فكرًة، ولكنو ينقدىا ممارسًة. إف 

التنوع المذىبي كما ىو اليـو قد يعكس تعددية فكرية، ولكنو قطعاً ال يعكس تعددية فكرية 
قرناً  12تنطلق من واقع العصر وقضاياه، بقدر ما يعكس التعدد الذي نشأ قبل ما يقرب من 

لزماف. وبهذا االعتبار، فإنها ليست حالة إيجابية، بقدر ما ىي تأطير لتفكير المسلمين من ا



بأطر ثابتة وقارَّة صنعت لتعالج ظروفاً غير ظروفنا، وواقعاً غير واقعنا. إف التعددية اإليجابية إنما 
 تكوف انعكاساً للتنوع الموجود في الفهم ووجهات النظر بين الناس، وأيضاً في الظروؼ

التاريخية القائمة. أما ما ىو موجود اليـو فتجميد للتنوع الذي وجد في مرحلة زمنية محددة ىي 
مرحلة التأسيس للمذىب، وفي فهٍم ووجهة نظر محددتين، ىي تلك التي للمؤسسين للمذىب، 

 ثم فرض ذلك
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العقوؿ الذي القالب الزمني على جميع األزمنة التي تلت، وقسر وجهة النظر تلك على كل 
قرناً بالرغم من التغيرات الجذرية التي  12أتت. إف استقرار المذاىب على ما ىي عليو طواؿ 

مرت بها المجتمعات اإلسالمية، وبالرغم من ظهور عباقرة فاؽ بعضهم مؤسسي المذاىب في 
ل قدراتهم العلمية، وفي أدواتهم البحثية، ألمر جدير بالنظر. إف التعدد الفكري لو عوام

متعددة، بعضها يعود إلى عوامل فردية تتمثل في تميز عبقرية فكرية وتفرد جاذبية شخصية لدى 
عالم من العلماء. وأخرى إلى عوامل سياسية حيث يسعى أطراؼ في صراع سياسي إلى تسويغ 
مواقفهم المتنوعة باالستناد إلى رؤى فكرية. وأخرى إلى عوامل اجتماعية حيث يكوف اختالفها 

الختالؼ األوليات التي تبحث، أو اإلجابات التي تقدـ. وجميع ىذه العوامل، وغيرىا،  مدعاة
تتسم بسمة أساسية وىي أنها متغيرة دوماً. وعليو فما كاف منها سبباً للتنوع في مرحلة ما، قد 

زاؿ، وتغير بحيث إف المفترض أف تكوف قد ظهرت مدارس ومذاىب أخرى تعكس التنوع 
الحالة الطبيعية والصحية ىو أف يستمر لذلك التغير في نشوء المذاىب بحيث الجديد القائم. و 

ال يستقر الحاؿ ألكثر من ثالثة أجياؿ أو أربعة على األكثر. وال يعني ىذا إلغاء األفكار 
السابقة، وإنما النظر إليها ال بوصفها أفكاراً ننتمي إليها، وإنما بوصفها أفكاراً نستفيد منها في 

الة الفكرية المالئمة مع تفكيرنا، ومع واقعنا. ومع أف الغاية ىي تجاوز المذىبية، إال تأسيس الح
أف ىذا األمر ال يتأتى إال من خالؿ التعرؼ عليها. وذلك ألنو ال يمكن لنا االنطالؽ الصحيح 

إلى واقع جديد إال من خالؿ فهم واقعنا الحالي. فالمستقبل يبدأ "اآلف"، وما لم يكن لنا 
راسخ، وماض عريق، فال مستقبل لنا. ففهم أطروحات المذاىب اإلسالمية القائمة، حاضر 

واالطالع على تاريخها، ال بد منو حتى في مرحلة مذاىب إسالمية حديثة باعتبار أنها تمثل 
اجتهادات وتجارب ال بد من االستفادة منها. فالفكر عندما يتطور فإنو يستند إلى األفكار التي 

 سبقتو،
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ولكنو يتجاوزىا، أو يعيد صياغتها بما يالئم ظروفو التي يعيش بينها. وأي مدرسة فكرية ناشئة 
 ستضع أمامها االتجاىات السابقة لها، وسوؼ تختار منها ما يحقق شرطين أساسين:

 * أف تكوف تلك القضايا مما يعالج الواقع القائم إيجابياً.
قوية. على ضوء ما سبق، فإنني أرى أف أي مشروع  * وثانيهما أف تكوف أسسها االستداللية

يعمل على إبقاء الحالة المذىبية كما ىي عليو يعمل في اتجاه غير صحيح. سواء كاف من حيث 
 التركيز على أحقية مذىب واحد، أـ من حيث التشديد على حق االختالؼ في المذاىب.

 
 المشروع الفكري السياسي وفق رؤية الزيدية

رؤية دينية للحياة تنطلق من مسلمات العقل وثوابت القرآف الكريم، تبين موقعنا  يقدـ الزيدية
في ىذه الحياة، وترسم لنا المسار العاـ الذي يجب علينا أف نسير فيو. بحيث تشكل تلك 

الرؤية منطلقاً وإطاراً للحركة والتقدـ. منطلقاً من حيث إنها تدفعنا للحركة، وإطارًا من حيث إنها 
هة تلك الحركة، وتشير إلى مقوماتها. وأي حركة واعية في ىذه الحياة، سواء أكانت تحدد وج

حركة فردية، أـ جماعية، أـ حركة حضارة برمتها، ال بد من أف تستند إلى رؤية للحياة، وخالؼ 
ذلك داللة على تدٍف في الوعي من جهة، وعلى االرتكاز على النزعات الغرائزية، واالنفعاالت 

لتلقائية في توجيو دفة الحياة من جهة أخرى. مقدمًة الستعراض موجز لتلك الرؤية، الظرفية ا
سأقـو أوالً بإشارة مجملة إلى أثر الثقافة على الواقع الحضاري بكل أبعاده االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية. ثم بياف بعض مظاىر ثقافة الشلل التي سادت وحكمت المجتمعات 
الزماف. قطعاً، ليس الغرض مجرد سرد لرؤية فكرية وسياسية لمذىب من  المسلمة عبر قروف من

المذاىب، بل الطموح ىو إلى أف ينظر في ما يمكن أف تقدمو ىذه الرؤية لحركة األمة نحو 
 األماـ، ولذلك كانت ىذه المقدمة الزمة.
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 البدايات
وبعده، ومع ما أنعم ÷ النبي مع وجود ظروؼ تاريخية مميزة توفرت لألمة اإلسالمية في عصر

اهلل عليها من فكر إلهي باعث ناىض، دافٍع لإلنساف نحو تحقيق ذاتو وترقية أحوالو،وإيجاد 
أسس ألمة عظيمة، إال أف الواقع السياسي الجائر الذي عانت منو األمة إباف سقوط الخالفة 

انب الفكري ىػ، أخذ يضرب في تلك األسس، وعلى وجو الخصوص الج41اإلسالمية عاـ 



منو. فنشأت عبر القروف التي تلت ثقافة تميت وتشل وتخدر. كاف لألسطورة والخرافة والتفكير 
الالعقالني والكهنوت مساحة ملحوظة فيها. ُقدّْس السلطاف، ونُِبذ التفكير، وُمِنع الحوار. 

قوط وابتعدت األمة عن النظرة الفاحصة، وغاب عن ساحتها العقل المستقل. إضافة إلى س
الخالفة وما تالىا من تفاعالت سلبية، حصل أمر آخر شكل منعطفاً حاداً لمسار األمة الفكري 

ىػ ، فعندىا أعلن الخليفة العباسي 409محـر من العاـ 17ىو إعالف الوثيقة القادرية في 
استباح الملقب بالقادر باهلل منشوره الشهير الذي منع بو التفكير واالجتهاد وكفَّر فيو المعتزلة و 

دماءىم. وقد سارع ىذا القرار في تدىور األوضاع الفكرية والثقافية لألمة اإلسالمية، فشاعت 
الخرافة واألسطورة والدروشة والمهدوية واالنتظار والخموؿ، وتعزز كل ذلك من خالؿ كتابات 

نهيار متعددة ظهرت عبر القروف. ازداد األمر سوءا مع نشوء الدولة العثمانية التي أوقفت اال
المحتـو بقوتها العسكرية، ولكن بغير أف تعالج أسبابو. ويمكن القوؿ إنها بتأخيرىا موعد 

االنهيار قد أضرت باألمة من حيث ال تدري. ففي وقت سيطرتها على زماـ األمور سياسياً، أخذ 
ي الغرب يتحرؾ نحو األماـ، ولكن سرعتو في البدء كانت تجعل من اللحاؽ بو أمراً يسيراً ف

فترة قصيرة. ولكن الذي حصل أننا ال تقدمنا، وال سقطنا سقوط اليقظة، فلما أتى المحتـو من 
اإلنهيار كانت المسافة بيننا وبين الغرب قد اتسعت بشكل فلكي. سادنا اليـو الفقر، والجهل، 

والظلم، واالستبداد. تخلينا عن الفعل واستسلمنا لالنفعاؿ. أصبحنا نقتات على فضالت 
 ناخصوم
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وأعدائنا. فقدنا إضافة لذلك أسباب الحياة، والتأثير على مصيرنا فضاًل عن مصير غيرنا. بتنا 
نستمرئ أخالؽ الكذب والنفاؽ والخيانة والحسد والبغضاء. تخلفت أمتنا عن حركة اإلنسانية 

عادؿ والمعبّْر نحو النمو االقتصادي، والرفاه المادي، والقيم االجتماعية، والنظاـ السياسي ال
عن إرادة شعوبها. نصبح ونمسي حالمين بحياة كريمة حرة، بحرية القوؿ والتفكير، بالمساواة 
أماـ القانوف، بحق الحماية المشترؾ، بحق المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتنا وحياة 

حق التعلم. نعم!! من نعوؿ، بحق امتالؾ مستوى معيشة الئق صحياً وغذائياً وملبساً ومسكناً، ب
ال زلنا نحلم بكل ذلك، إال قلة قليلة. ىذا كلو في حين أف المسافة بيننا وبين الغرب في ازدياد 

متواصل. وفي مواجهتنا معو خالؿ المائتي سنة التي مضت فإنو لم يزدد إال قوة، ولم نزدد إال 
بو نحن في خدمة من ضعفاً. ويزداد المرء منَّا حسرًة حينما يدرؾ حجم الدور الذي قمنا 

َيِتَنا األخالقية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية. بدوف تقليل من شأف  استنزفنا، وفي تدمير بُػنػْ



وحجم الدور الذي لعبتو القوى الغربية فيما آلت إليو أوضاعنا، إال أننا يجب أف نُقدّْر أف العالم 
حل لوال حالة الضعف الذاتي التي وصلنا عالم األقوياء، ال يرحم الضعيف، وأنو لم يحل بنا ما 

إليها قبل مجيء االستعمار. إف االستعمار منذ أف دخل بالدنا، ومن بعد ما خرج منها، وإلى 
، ما اعتمد إال علينا في القضاء على أنفسنا. فمهما كاف دور الغير، يجب أف نتجاوز أي  اليـو

استكشاؼ األسباب الذاتية التي بها سؤاؿ غرضو تخفيف وطأة المسؤولية علينا. لننصرؼ إلى 
صرنا نعيش خارج الزمن، وصار السعيد منا من سعد بشقاء غيره. نحن في مشكلة!! نعرؼ أننا 
. نريد نظاما اجتماعيا يؤمن  في مشكلة ألننا نريد أف نكوف على حاؿ غير الحاؿ الموجود اليـو

اً عن ىذا النظاـ المراد. بديهي الناس من الفقر والجهل والخوؼ والظلم. وحاؿ اليـو بعيد جد
 أنو عند معالجة أي مشكلة فال بد من تحديد
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أسبابها. تحديد األسباب ليس باألمر الهين. ولكن لو افترضنا أنها حددت بدقة، فإننا سنواجو 
مشكلة تتمثل في أف معالجتها جميعاً بشكل فعَّاؿ وعملي يتجاوز دوماً الموارد المتاحة بنسبة 

ية. فلو افترضنا على سبيل التمثيل أف مشكلة ))أ(( تحتاج إلى مائة ساعة تفكير لحلها عال
تماماً، فما سنجده فعاًل متوفراً لنا من تلك المائة قد ال يتجاوز الخمسين في بعض الحاالت. 
بمعنى أننا سنكوف مضطرين لمعالجة بعض أسباب المشكلة دوف غيرىا، أي الوصوؿ إلى حل 

يغيب عن بعضنا أف أسباب أي مشكلة، وإف استوت في قدر ما تحتاجو من جزئي فحسب. 
معالجة، فإنها ال تستوي في قدر تأثيرىا على أصل وحل المشكلة. فلو افترضنا أف للمشكلة 

))أ(( خمسة أسباب، وافترضنا أف كالً منها يحتاج إلى عشرين ساعة تفكير لمعالجتها، أي أنها 
فإف ذلك ال يعني أف كل سبب يتحمل ُخمس المشكلة، بل تستوي في حاجتها للموارد، 

تتفاوت في ذلك تفاوتاً كبيرًا. فإذا لم يكن لدينا إال خمسين ساعة متوفرة، فإنو بعد تحديد 
األسباب التي أدت إلى المشكلة، علينا أف نحدد نسبة تحمل كل سبب من تلك األسباب 

% من أسباب أي مشكلة، 20يقرب منللمشكلة التي نحن فيها. ظهر باالستقراء، أف ما 
% من 20% من األسباب ال تتحمل إال حاًل لػ80% من المشكلة نفسها، وأف80تتحمل

المشكلة. ىذه المعادلة تعني أف قلة الموارد ليست عائقاً أساسياً أماـ حل المشكلة، وإنما 
وارد حل % من م20العائق األكبر تحديد السبب الذي يجب أف يعالج. فلو لم نملك إال 

 % من المشكلة نفسها.80مشكلة، فإنو مع حسن التدبير سنستطيع حل 
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 السبب الثقافي
 

% 20في تصور كثير اليـو فإف "ثالثية الهيمنة/االستبداد المحلي/ التخلف الثقافي" تشكل الػ
% ىي األسباب 20% من المشاكل. والجزء األىم من تلك الػ80من األسباب التي في يدىا 

لثقافية. يظهر ىذا األمر األخير بالنظر إلى أيها أكثر تأثيراً على تقييد اإلرادة وتعطيل التفكير ا
اللذاف ىما لب مشاكلنا وعمقها. الثقافة في ىذا السياؽ يقصد بها مجموع األفكار 

واالنطباعات، والقيم السائدة والتوجهات، واالفتراضات األساسية، في أي مجمتع والتي تحدد 
ؼ وآماؿ وطموحات ودوافع المجتمع في حركتو. فتوجد عوامل ثقافية تطلق إرادة أىدا

اإلنساف، وتفتح اآلفاؽ أماـ تفكيره، فتشكل بذلك مناخاً مالئماً للتطور االقتصادي والسياسي، 
وىناؾ عناصر أخرى تشكل األرضية المالئمة إلعاقة كل ذلك. وذلك أف كل عمل سياسي أو 

اعلية العاملين فيهما،والفاعلية ناتجة عن التفكير واإلرادة،وىما مقيداف اقتصادي يعتمد على ف
بالثقافة السائدة. وقد أكد تأثير الثقافة على مسار المجتمع كثير من الدراسات حوؿ التطور 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي. ثم إنو وبنظرة واحدة إلى مجموعة من العناصر الثقافية 

لقناعة بأف تأثيرىا سيكوف ُمْحِبطاً للغاية. وال شك في أف الثقافة ال تعمل السائدة تعطي بداىة ا
وحدىا، بل تعمل ضمن عوامل أخرى متعددة، بعضها ناشئ عنها نفسها، وبعضها مستقل عنها، 

فالثقافة مؤثرة ومتأثرة، وموجودة ضمن شبكة من المؤثرات غيرىا، ولكن ىذا ال يُػْلِغي دورىا 
على غيرىا من العوامل من جهة، وفي التأثير على المسار العاـ للمجتمع  المركزي في التأثير

 من جهة أخرى.
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على ضوء ما سبق، فإنو ال يوجد أفق للمجتمع العربي المسلم لتحقيق آمالو، ما لم تحصل 
عملية إعادة تشكيل للثقافة اإلسالمية العربية، بحيث تشتمل على العناصر الثقافية الفاعلة، 

تخلو من العناصر الثقافية الُمْثَبطّْة. وىذه الحالة المثالية قد ال يمكن تحقيقها بشكل تاـ، كما و 
ىو الحاؿ في جميع المجتمعات البشرية، ولكن ال بد من حصوؿ ىذا األمر في القضايا 

 الكبرى المؤثرة على مسار المجتمع.
 الرؤية الكونية وصناعة الواقع
من زاوية الحضارة إلى ثالثة أنواع من العناصر، لكل منها تأثير على  يمكن تقسيم النظاـ الثقافي



 حركتها:
. عناصر ىي انعكاس لرؤية كونية. قد تكوف رؤية كونية تؤمن بإلو، وقد تكوف رؤية تنفي وجود 1

اإللو. وفي الحالتين قد تؤمن بعبثية الحياة، أو بحكمتها. وبخصوص مجتمعاتنا فالسائد ىو 
ن قضايا نحو: كوننا هلل، عالقتنا باهلل، عالقة اهلل بنا، دورنا في الحياة، امكانياتنا رؤية إلهية تبي

وقدراتنا، ومآلنا بعد أف نفارؽ الحياة. وعليو فسيحصر الكالـ حوؿ الرؤية الكونية بما ىو 
 موجود لدينا.

 . عناصر ىي انعكاس لتجارب المجتمعات، والممارسات التي فيو، وتشمل ىذه التقاليد2
 واألعراؼ والعادات.
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. عناصر تشريعية، وتشترؾ مع ما سبق في أنها من صناعة المجتمع، ولكنها تختلف في أنها 3
مقننة غير عفوية. أيضاً فإف درجة الوعي بها وبحضورىا أقوى. ىذا األمر األخير يجعل تأثيرىا 

ريعات" غير حاضرة في الوعي أضعف من األعراؼ والتقاليد والعادات والتي يمكن اعتبارىا "تش
مما يضعف مقاومتها، فيقوى تأثيرىا. تتميز العناصر من النوع األوؿ بامتالكها قداسة وىيبة 

الدين، قداسة تعطي الفكرة أثراً مضاعفاً سلباً أو إيجاباً،حسب خطأ أو صحة الفكرة. 
الم ذات قيمة كبرى، والتجارب التاريخية للحركات االجتماعية والسياسية تظهر أف الرؤية للع

ىذه القيمة ال تختلف باختالؼ طبيعة الرؤية دينية أو غيرىا، إلهية أو إلحادية. ونجد أف 
الثورات الحضارية إنما انطلقت في البدء من تغير جذري في الرؤية للحياة ولإلنساف ولدوره 

لكونية الغربية وبين ومركزه فيها. من المشاكل التي الزمتنا منذ عصر النهضة الفصل بين الرؤية ا
المفاىيم السياسية واالقتصادية والعلمية التي أوصلتهم إلىما ىم فيو. فلوال تلك الرؤية 

، والختلف تبعاً لذلك حالهم حضارياً. من الخطأ اعتبار  الختلفت المفاىيم السائدة بينهم اليـو
لفكرية التي تولدت مفاىيمهم السائدة مجرد أدوات يمكن استيرادىا واستهالكها دوف أسسها ا

منها. إننا اليـو وكما كنا باألمس، وكما يشعر كل واحد منَّا، نحتاج إلى أف نتحرؾ إلى األماـ. 
نعلم جميعاً أف مظاىر الحضارة لدينا ال تعني كثيرًا، حيث إنها التي تتحرؾ نحونا، في حين أننا 

العصر، ولكن ال نتقدـ إليو.  ال نسعى إليها أو إلى األسس التي تنشئها. نحن ال زلنا نستقبل
تلفيقيوف في حلولنا، وغاية ما نطمح إليو في كل مرحلة مختلفة إما التكيف نفسياً وفكرياً مع 

اآلخر الذي ال ينتظر إذناً ليدخل حياتنا، وليسيطر على جميع مناحيها؛ وإما حسن تطبيق نتائج 



نغفل األسس الفكرية التي أنشأت  تجربتو السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ذلك كلو ألننا
 الحركة الحضارية للمجتمع الغربي، ظانين أنو يمكن الفصل بين
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التجربة وبين األسس التي أنتجتها. لقد عاش الغرب التخلف قروناً من الزماف، ثم لما تخلَّص 
اليـو علينا أواًل  ممّْا كاف ُيَكبَّْل حركتو، أنتج حضارة متالئمة مع ىويتو، وظروفو التاريخية.

التخّلص مما ُيَكبَّْل حركتنا، لنتحرؾ وفق ىويتنا الخاصة، وظروفنا التاريخية المختلفة فننتج 
واقعنا المتقدـ المتناسب معهما. ىذا الواقع الذي سنصل إليو قد يشابو ما وصل إليو الغرب، 

وف واقعاً مستمداً أساساً وقد يختلف عنو، ولكنو في نهاية األمر سيكوف واقعاً نملكو نحن، سيك
ـ لنا ما نريده ألنفسنا ولمن يلينا من األجياؿ. ال يعني ىذا  من حركتنا، وفي الوقت نفسو يُػَقدّْ

عدـ االستفادة من بعض أو كل ما أنتجتو الحضارة الغربية من أدوات سياسية واجتماعية 
من يستقبل؛ استفادة  واقتصادية وغيرىا، ولكن لتكن استفادة من يتحرَّؾ، وليست استفادة

مجتمع وجدت لديو تلك الروح المحركة نفسها التي وجدت لدى الغرب حين انطلق، تلك 
الروح التي منحتو أسس الفاعلية، وأزالت من فوقو مسببات االنفعالية. تلك الروح التي تشكل 

طوة التي أرضية ال غنى عنها لنجاح جميع المشاريع االجتماعية واالقتصادية والسياسية. فالخ
يجب أف تتقدـ استيراد المنتجات الحضارية ىي خلق الروح المحركة لمجتمعنا. ولكن لما  

كانت تلك الروح تستمد وجودىا بل وأيضاً فناءىا من طبيعة الرؤية الكونية السائدة، فال بد لنا 
عزز من األولى، أوالً وقبل كل شيء من النظر فيها وما تقدمو لنا من عناصر محركة، أو ُمْثَبطّْة، لن

ونتخلص من الثانية. وما يؤسف لو أنو وجدت ضمن مفاىيمنا الدينية المؤسسة لرؤيتنا الكونية 
مجموعة من المثبطات الحضارية التي كاف لها دور حاسم في الحد من طبيعة حركتنا 

الحضارية. بعض ىذه المفاىيم لم يَعد لها حضور في الثقافة الدينية العامة، وأخرى بقيت 
.  محافظة على موقعها ودورىا في تشكيل الواقع اليومي للمسلمين إلى اليـو
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وال مناص لنا إذا ما أردنا التقدـ أف نبدأ بها، تقييماً وتصحيحاً، ألنو بغير ذلك، فسيبقى 
وجودىا ُمِعْيقاً لجميع الخطوات التي نحاولها خروجاً من محنتنا. ال يعني ىذا عدـ مراعاة 

االجتماعية السائدة، فهي حتماً تؤثر بشكل كبير على واقعنا. وبالنظر إلى بعض ما ىو الثقافة 



سائد، يمكن إدراؾ ذلك بداىة. فقد انتشرت بيننا بعض مفاىيم عامة، بعضها يرجع إلى الثقافة 
الدينية، واآلخر منو إلى ممارسات سلبية تحولت مع الوقت إلى ثقافة سائدة. من ذلك ثقافة 

سبب خارجي لفشلنا"، ومنها ثقافة "االنتظار لمن ُيَخلُّْصنا"، و ثقافة "التقليل من  "البحث عن
شأف اإلنجاز من حيث ىو"، وجعل الشأف لما فيو مكتسبات مادية. وىذه الفكرة جعلت 

العيش ينصرؼ عن اإلنجاز واالنتاج واإلبداع. كما أنها أعاقت من أف يكوف الوجود الفردي 
تو، وصار العيش للنيل واالستهالؾ، وأصبح السعي ألف توجد األمور في خارج ذاتو ىدفاً لذا

الذات، بأف نأخذ منها أكبر قدر ممكن. وثقافة تعتبر "أف السلطة في الشخص، وليست في 
القانوف". وثقافة تجعل "الوالء لألسرة والعشيرة، مقدماً على الوالء للمصلحة العامة". وثقافة 

كل شيء" ...إلخ إف ثقافات من ىذا النحو ال شك أنها تؤثر سلباً تجعل "المشاىير خبراء في  
 على حركة المجتمع لألماـ.
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كما أف إعطاء األولوية للقضايا الدينية ال يعني تجاىل أىمية وتأثير التشريعات والقوانين. فال 
حرؾ ضمنو شك أنها معيقة إذا لم تواكب حاجات الناس، ولكنها دوماً كانت اإلطار الذي تت

وخاللو األمم، وليست الباعثة إليو. بالتالي فإف غاية ما يقـو بو التشريع المتخلف ىو إعاقة 
الحركة، ولكنو ال يمنع منها، كما أنو ال يدفع إليها. توجيو االىتماـ يجب أف يأتي أوالً إلى خلق 

القائمة. وتجربة  الحركة، وحينها سنجد أف التشريعات تتطور تلقائياً وفق الشروط الموضوعية
األمم من حولنا تدلنا على أف التشريعات مهما تخلفت، لم تكن سبباً في منع التقدـ، وإنما 

عرقلتو أحيانا. إف أوؿ وأىم خطوة في التغيير ال بد من أف تبدأ بمراجعة الرؤية الكونية السائدة، 
ثم مراجعة آثارىا  وتقييم تماسكها وشمولها وقدرتها على توفير فهم واضح وسليم للحياة،

الثقافية المباشرة، ثم العمل على صياغة رؤية مؤسسة على أصولنا الدينية والتاريخية، يتحقق من 
ورائها ىدفاف معاً: أولهما: توفر الهوية الالزمة لتأسيس استقالؿ نفسي عن التبعية الغربية وإنجاز 

ف تحرّْؾ المجتمعات اإلسالمية نحو تكليفنا أماـ اهلل تعالى. ثانيهما: إنشاء رؤية قادرة على أ
 التقدـ بنفس القدر من القوة التي أمكن للتغير الفكري الغربي أف يغير من مساره التاريخي.

 ما أقولو ىنا مبني على افتراضات:
َقة للحركة 1 . أف رؤيتنا للعالم تتطلب مراجعة شاملة ودقيقة، ألنها تؤسس لمفاىيم ثقافية ُمِعيػْ

 ع.اإليجابية للمجتم
. كما أفترض أنو يمكن لرؤية أخرى للعالم غير الرؤية الغربية أف تُػَوفّْر لنا الشرط الالـز للتقدـ 2



 النوعي.
 . كما أرى أنو ما لم نعمل على ىذا األمر، فإف أملنا في التقدـ ضعيف للغاية.3

 أماـ ضرورة المراجعة وإعادة الصياغة ىناؾ عقبات:
لغير في التفكير الديني، بمعنى آخر التقليد، وتقديس العلماء . االعتماد غير المتحفظ على ا1

 وآرائهم، وخصوصاً من مضى منهم.
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. ما يقرب من اإلىماؿ لألثر الجوىري والعالقة العميقة بين الرؤية الكونية والتقدـ االجتماعي 2
فاف إلى حد ما على والسياسي، وىذا من التيارات الدينية والليبرالية على السواء. فيتفق الطر 

أولوية التغييرات التشريعية والعرفية متجاىلين أثر الرؤية الكونية. ثم يشدد التيار الليبرالي على 
ضرورة األخذ بالمفاىيم الغربية من حيث إنها نجحت في ظروفها. وىي رؤية العاجز عن خلق 

الؼ ظروفو. كما نجد المفاىيم الالزمة لتغيير واقعو، والمستمدة من خصوصية فلسفتو، واخت
التيار الديني العاـ يشدد على اعتقاد أف العودة إلى اهلل تعالى من خالؿ تعميق التقوى وزيادة 
ُخِلِو. وىذه رؤية سلبية ناشئة عن ثقافة قدرية،  الطاعات ستحل األمور بنصر اهلل وتأييده وَتدَّ

نساف نحو اهلل تعالى في ىذه وتغفل تماماً أف التقوى حالة نفسية، وال بد منها في حركة اإل
الحياة، ولكنها ليست حالة فكرية تفسر لو وجوده ودوره وإمكانياتو، ومساحة الحركة المتاحة 
لديو،والجهة التي ينبغي أف يتحرؾ إليها. وىذه األخيرة ىي التي يتم بها بناء الحضارات، ومن 

 خاللها تتقدـ الشعوب.
وأثر تلك العالقة بين الرؤية الكونية وبين التقدـ، بأنو . قناعة، لدى بعض من يرى ويدرؾ أىمية 

ال يوجد بديل للرؤية الغربية للعالم إذا ما أردنا أف نصل إلى ما وصلوا إليو ولو بعد حين، وبأف 
الرؤية اإلسالمية للحياة فيها عناصر شلل ذاتية، ال يمكن تجاوزىا إال بالخروج عن الدين نفسو. 

 ياغة تعزؿ تلك الرؤية عن الحياة.وبالتالي فاألولى طرح ص
. الواقع السلبي الذي نحن فيو، والذي يجعل من دور الفكر دوراً تسويغياً، إما للواقع وإما 4

لالنفعاالت ضده. في حين أف الفكر في الحاالت الطبيعية يكوف ىو المحفز للفعل والمحدد 
 لو.
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وثقافاتو المتأصلة. أماـ ىذه العوائق للمراجعة  . طبيعة مقاومة المجتمع للتغيير في ِقَيِموِ 5
والتغيير ثم إعادة الصياغة، فإف أحسن ما يمكن الحصوؿ عليو إف لم يتم تغييراً جوىرياً ىو أف 

يعيش الناس نوعاً من االنفصاـ حيث يعتقدوف رؤية كونية رجعية كنظاـ اعتقاد، وفي الوقت 
ارىا ضرورة معيشية. وألف مثل ىذه الحالة التوافقية غير نفسو تَػبػَنّْي مفاىيم ثقافية تقدمية باعتب

 ممكنة البقاء واالستمرار عملياً، فإف الخيارات الحقيقية ىي:
. أف تفقد الرؤية الكونية الدينية السائدة اتصالها بالحياة، وتفقد قيمتها التفسيرية والتوجيهية 1

 مما حولها من قضايا الناس.للمجتمع والفرد، وتتحوؿ إلى عقيدة صماء معزولة تماماً 
. أف يكوف ىناؾ صراع متواصل بين العناصر التقدمية الثقافية التي تتطلبها الحياة منَّا، وبين 2

العناصر الرجعية التي تفرضها الرؤية الكونية علينا. إذا تجاوزنا تلك العقبات فإنو يمكن آنذاؾ 
الذي يمكن أف تحرؾ بو الجباؿ، وذلك بأف أف ننقذ الرؤية الكونية بأف نعيد لها دورىا ونفوذىا 

نعيد االنسجاـ بينها وبين متطلبات الحياة وخصوصاً في ىذه األوقات الحرجة. وأود ىنا أف 
أشير إلى التجربة المسيحية في الغرب. إف ما حصل للنصرانية ىو األمر األوؿ. ونحن لن 

رانية لما لم يمكنها أف تقدـ رؤية يصيبنا إال ما أصاب غيرنا إذا ما توافقت األسباب. إف النص
عملية للحياة، تحولت لدى المتدينين من الغربيين إلى نظاـ اعتقاد ال عالقة لو بالحياة مطلقاً، 

وال محل لو خارج الكنيسة، والجمعيات الخيرية الدينية، والمعاىد الثيولوجية العقائدية. وأما 
كار تتناقض في أغلب أحوالها مع المفاىيم واألفكار الحياة، َفُمَقاَمة وُمَؤَسسَّة على مفاىيم وأف

ْؿ ما َشاَب ثقافتنا اإلسالمية فإننا سنتجو بهذا االتجاه  ِِ النصرانية. وأرى أننا ما دمنا لم نُِز
 بشكل ال مناص عنو.
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 ضرورة القرار السياسي
 

ع البالد جميعها، بكل أتصور أنو ال يوجد أمل حقيقي بالتغيير ما لم يتم اتخاذ قرار سياسي يدف
مواردىا وإمكانياتها نحو المراجعة والتغيير والتجديد. فطبيعة التغيير المطلوب يتطلب تجاوزًا 

للواقع، والدولة ىي األكثر قدرة على دعم ىذا التجاوز لما لها من موارد. والمثل القائل: اتسع 
. فالمفكر يحاوؿ  أف يرقع ىنا وىناؾ، ولكن الخرؽ على الراقع، ىو خير ما يصف حاؿ اليـو

، إضافة إلى ىذا فإنو مع كل راقع يوجد ألف خارؽ. وىذا بطبيعة  الخرؽ يتسع يوماً بعد يـو
الحاؿ يتطلب قيادات سياسية قادرة على تقييم أىمية مثل ىذه القرارات. قيادات سياسية قادرة 



اريخية والفلسفية التي على توجيو األمة وليس مجرد ضبطها. قيادات سياسية تمتلك الرؤية الت
تؤىلها التخاذ مثل ىذا القرار. وأىم من كل ذلك، قيادات سياسية تفتح المجاؿ للحركة ولكن 
بغير أف تعمل على تحديد وجهتها. وما لم يتم مثل ىذا، فإف عوامل التخلف المتأصلة المتزامنة 

مما قد يؤدي إلى مع ىيمنة غربية متزايدة ستزيد من االحتقاف الموجود في المجتمعات، 
انفجاره. ولعل التزايد المتدرج في نشاط الحركات الصوفية في العالم اإلسالمي يأتي في سياؽ 
تجنب تلك النتيجة. ولكن بالرغم من عدـ وجود القرار السياسي، فإف طرح البدائل، والسعي 

. ذلك أنو مع استمرار الح اؿ كما ىي اليـو إلى فتح الحوار حولها، وإيجاد من يتبناىا أمر الـز
فإف عاصفة التغيير ستأتي، واألحداث السياسية األخيرة في العالم مؤشر على أنها لن تكوف 

بعيدة. وعند ذاؾ فإما أف نكوف جاىزين برؤية مستقبلية مؤسسة على طرح ثقافي متقدـ، وإال 
ف الشعوب ال فإننا َسُنَدمَّر. والدمار الذي يخشى منو ليس الدمار العسكري، أو السياسي، فإ

تنتهي بذاؾ، ولكن يخشى من الدمار الثقافي حيث نتحرؾ في الحياة وفق ثقافة غريبة كل 
 الغربة عن جميع معتقداتنا التي نؤمن بها.
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 عناصر سلبية شائعة اليـو
 

ترسخت خالؿ مئات السنين من الفساد السياسي واالنحراؼ الفكري الذي عانتو األمة منذ 
ىػ. كاف لها آثار سلبية على الرؤية الكونية اإلسالمية، وتبعاً  41اإلسالمية عاـ  سقوط الخالفة

لذلك أثرت على المسيرة الحضارية لألمة المسلمة. نشأت ضمن مناخ سياسي أسهم في 
بروزىا، ثم بلورتها، فاستمرارىا حتى ترسخت. لقد ابتعدت السياسة العامة عن مقاصد اإلسالـ 

ؿ. فنتج عن ذلك مجموعة كبيرة من المشكالت. من تلك وخرجت عن مقتضى العد
المشكالت والتي تمس الفكر اإلسالمي مباشرة كانت في أف أغلبو نشأ وتبلور خارج إطار 

الدولة، اإلطار السياسي لألمة. بمعنى آخر نشأ خارج الحياة العامة، باعتبار أف السياسي يمثل 
نتج عن ىذا مناىج وطرؽ بين المسلمين تسعى  اإلطار المنظّْم لجميع شؤوف الحياة الكبرى.

ألف تعيش ديناً خارجاً وبعيداً عن الواقع السياسي. لقد ابتعد النظاـ السياسي عن اإلسالـ 
بوصفو الطاقة المعنوية الرديفة للمدركات العقلية والقيم والمبادئ اإلنسانية السياسية التي 

قهم، وزاد األمر سوءاً أنو بدال من أف يؤدي توجب معاً إقامة العدؿ بين الناس، ورعاية حقو 



الدين دوره في تقديس تلك القيم، وصبغها بصبغة ربانية، بحيث يصبح التعدّْي عليها تعدياً 
 على اهلل جلَّ جاللُو، صار يُػَوظََّف الدين ليصبح طاقة مضادة للقيم اإلنسانية.
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ئر من جهة، وصانعاً لعالم ال عالقة لو بالشأف لقد أمسى الدين مصدَر شرعيٍة لألمر الواقع الجا
العاـ من جهة أخرى. ولم تكن صياغة الدين خارج الدولة وحدىا ىي المشكلة، وإنما أضيف 
إليها تدخل الدولة المباشر في تلك الصياغة. لقد عملت الدوؿ الجائرة المتعاقبة في المراحل 

قرف الرابع ػػ على صياغة دين يوافق ىواىا، ىػ وأواسط ال41التأسيسية للفكر اإلسالمي ػػ بين 
ويخدـ مصالحها. فجندت رجاالً لخدمتها؛ كما أشهرت بعض العلماء البسطاء السطحيين من 
أصحاب النوايا الحسنة حيث إف بساطتهم تخدـ مصالحها؛ كما عملت على كتم الحق، إما 

المو؛ أو بغير ذلك من الطرؽ بقتل قائلو، وإما بتشريده، أو بنفيو، أو بحبسو، أو بمنع نشر ك
 والوسائل.

 وزاد من سوء أثر تدخل السلطة السياسية أمراف:
أولهما: أف السلطة السياسية األولى التي مارست ىذا الدور كاف لها خلفية سياسية واجتماعية 

ضاعفت من أثرىا السلبي على واقع األمة. ذلك أف تلك السلطة تمثلت في معاوية بن أبي 
من أسرة عملت جاىدة منذ أياـ اإلسالـ األولى على القضاء عليو، وعلى رسولو،  سفياف، وىو

و أبنائو، ودولتو. وبتولي معاوية، يكوف قد وصل إلى السلطة رجل نشأ في كنف مشاعر العداء 
تلك. مشاعر ال شك أنها ستبقى آثارىا، خصوصاً أنو أسلم متأخرًا، ثم لم يبق بعد إسالمو بين 

 نصار فترة كافية، وإنما انتقل إلى الشاـ في مرحلة مبكرة جدًا.المهاجرين واأل
والثاني: قصر الفترة التي عاش فيها اإلسالـ عزيزًا وىي ثالثوف سنة قبل تولي معاوية أمر ىذه 
األمة. ضمن ذلك المناخ شاع بين األمة مجموعة من األفكار السلبية كاف لها آثار كبيرة على 

 رزىا ما يلي:مسارنا الحضاري. لعل أب
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. إبعاد العقل عن كونو المصدر المعرفي األوؿ الُمَوجّْو للحياة العامة: أوؿ ىذه العناصر 1
وأبرزىا وأىمها وأعمقها أثراً وأشملها. لقد حصر دوره المستقل في إثبات نسبة القرآف الكريم 

تأخير العقل عن النص، صار إلى اهلل تعالى، وأما بعد ذلك، فغاية دوره ىو التفسير. ولما تم 



العقل منتظراً للنص ليعطيو اإلذف بالعمل في ىذا االتجاه أو ذاؾ. ولما كاف النص من شأنو أنو 
ال يعطي التفاصيل كلها، اعتماداً على العقل وخبرتو، وجدنا أنفسنا بعقل ممنوع من العمل، 

، أو نجهد بالتكلف في وأماـ حاجات لم يفصل فيها النص، وصرنا إما نتهم النص بالتقصير
استخراج دالالت منو، لم يردىا ولم يشر إليها. إف النص أتى لينبو العقل إلى معنى الحياة، كما 

أتى ليعطي اإلنساف الدافع الروحي في التحرؾ وفق ذلك المعنى، ثم تركو ليحدد معالم 
الحركة، وال  وتفاصيل تلك الحركة، مع شيء من التدخل في قضايا فرعية ال تؤثر على جوىر

على وجهتها، كما ال تقلل من دور العقل في رسم مستقبلو. ولكن الذي حصل في الثقافة 
اإلسالمية ىو أف العقل تم إلغاؤه، وحصر دوره في فهم النصوص الدينية، واعتبرت جميع 

  القضايا التي أتى بها النص تأسيساً ألحكاـ ال يمكن للعقل أف يدرؾ ضرورة القياـ بها بذاتو،
 كما اعتبر أف جميع شؤوف الحياة ال بد وأف تنطلق من النصوص لتجد مشروعية لها في الحياة.

. التقليد: يقصد بو تقليد الرموز في القضايا الدينية األساسية التي تتعلق بإيماننا باهلل وعالقتنا بو 
لعقل. فهو جل وعال، وفي تحديد المصالح والمفاسد. ويمكن اعتباره أوؿ وأبرز آثار إبعاد ا

أساساً العمل وفق تفكير عقل الغير، ولذلك يقضي ابتداء على ميزة أساسية لدى الفرد، ىي 
 عقلو المستقل. إضافة إلى ذلك فإف التقليد يولد مجموعة أخرى من المشاكل، منها:
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إلى أىل  أ. أف خطاب اهلل تعالى الموّجو إلى العباد جميعاً، يصير من الناحية الفعلية موجَّهاً 
العلم فقط، ومن َثمَّ منهم إلى غيرىم من األمة، أي يكوف خطاب العامة آتياً من العلماء وليس 

 من اهلل تعالى مباشرة.
ب. يؤدي إلى تعطيل التفكير في أىم قضية من قضايا الحياة اإلنسانية، أي قضية اهلل التي 

 تعطي الحياة كلها معنى وروحًا.
 م التفكير للغير حتى في القضايا غير الدينية.جػ. يؤدي إلى تسويغ تسلي

د. أدَّى إلى وجود شيء من الكهنوت في المجتمع المسلم حيث حصرت أمور التشريع 
 واإلرشاد الروحي بطبقة محددة. في حين تلك األمور تستند إلى العلم، وليس إلى انتماء ما.

ضعف العقل وتناقص قدراتو  ىػ. أفقد األمة الجرأة على التفكير المستقل، وىذا أدى إلى
اإلبداعية. و. يضاؼ على ذلك أنو أضعف حرارة تأثير اإليماف. فإف تأثير الفكرة التي تؤخذ 

إيماناً بعد فكر ونظر أشد من الفكرة التي تؤخذ تقليدًا. فَػْرٌؽ بين فكرة تؤخذ بعدما يتم 



ة، قد فكَّر فيها آخر، وأعمل معالجتها في العقل والقلب، ثم االقتناع بها، وبين فكرة تأتي جاىز 
 عقلو فيها، ثم لقَّنها غيره طالباً منو التسليم بها وأف يعمل في حياتو وفقاً لها.
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. عدـ وضوح معيار الفضل: معيار الفضل ىو من القضايا األخالقية األساسية التي ال بد لها 3
ضل، ومن ال يستحقو، ومن من أف تتضح للمجتمع، بحيث يكوف واضحاً لديو، من يستحق الف

يستحق الذـ. ولكن في الثقافة اإلسالمية التقليدية تم تعويم ىذا المفهـو من خالؿ أمرين 
أحدىما كاف أسوأ من اآلخر: األوؿ: تقليل االعتماد على معيار األعماؿ في تحديد الفضل، 

راً غيبياً ال ضابط مقابل التركيز على ما حددتو النصوص. وبالتالي أصبح الفضل كما لو كاف أم
مطرد لو وال معيار واضح ودائم. فقد يكوف شخص قد تقدـ على جميع أقرانو في كل ما يفضل 

بو المرء، ومع ذلك يظل دونهم، وأقل منهم في نظر من اعتمد على النصوص. الثاني: وىو 
 األسوأ، وذلك عندما وجدنا أناساً ساءت أعمالهم يصنفوف على أنهم خير من أناس حسنت

أعمالهم. يتجلى ىذا في الثقافة التي جعلت من معاوية بن أبي سفياف ومن على شاكلتو خيرًا 
من العباد الزىاد العلماء من بعده. وإذا كاف األمر األوؿ يميّْع مفهـو الفضل، فإف ىذا الثاني 

 يضيّْعو تماماً.
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ثقافة دينية أولية بأف األمور . الجبر: توجد قناعة تامة في أعماؽ عقل كل مسلم متدين ذي 4
المستقبلة قد رسمت وحسمت. وليس لالختيار اإلنساني معنى سوى أننا ال نعلم ذلك 

المستقبل. ىذا المعنى لالختيار غير معقوؿ، ويربك التفكير المنطقي بشكل كبير. ويتحسر 
إضفاء معقولية  المرء لما ينظر إلى الجهود الكبيرة التي بذلها عباقرة من الفرؽ الكالمية في

على ىذا المعنى. إضافة إلى ذلك فإف ىذا األمر يضعف الفاعلية بشكل كبير. فاإلنساف 
يتحرؾ من خالؿ أمرين: رغبة في خلق مستقبل يرسمو ىو لنفسو. أو انفعاؿ من واقع يسعى 

ألف يهدد وجوده أو مصالحو بنحو من األنحاء. فالجبر قضى على األوؿ بشكل كبير، ولكنو 
قض على الثاني لسبب بسيط، وىو أف حاجة اإلنساف للحياة أقوى من تلك الفكرة. فحين لم ي

يُهدَّد اإلنساف فإنو ينفعل، ويتحرؾ وفق ذلك االنفعاؿ إلى أف يحقق األماف لو، ثم تضعف 
العزيمة لديو بقدر ما ترسخت عقيدة الجبر فيو. األثر اآلخر الخطير من آثار ىذه الفكرة كما 



ىو رفع المسؤولية التامة عن الفرد. فالعقيدة ىذه تشرؾ اهلل مع اإلنساف في كل ما ىي شائعة، 
يحصل لو من أمور غير مرغوبة. في حين أف المفروض أف المسؤولية توقع حصرًا على اإلنساف 
بحيث تخلق فيو مرارة الفشل والتي ىي دافع ىاـ للتطور والتحسن في األداء. والجبر لو صور 

جميعاً قد تأسست على فكرة واحدة ىي: )أف اهلل تعالى يخلق جميع أفعاؿ  متعددة ولكنها
عباده( بمعنى أف كل فكرة نحركها في عقولنا وكل عـز نعـز عليو وكل قصد وكل حركة وكل 

 فعل نقـو بو... إلخ فإف اهلل تعالى ىو الذي يخلقها فينا.
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قطع العالقة بين األسباب ونتائجها، بحيث . العزؿ بين النتائج وأسبابها: من آثار الجبر 5
يكوف كل منهما معزوالً عن اآلخر، فمن أصعب األمور أف يقنع عامة الناس أف أفعالهم مخلوقة 

هلل تعالى، حيث أف ىذه الفكرة تتنافى مع الشعور الوجداني لإلنساف الذي يشعر أنو إذا أراد 
المسؤلية رأساً، ويصعب أف يجعل أمراً كهذا  فعل، وإذا لم يرد لم يفعل، كما أنو يؤدي إلى نفي

ثقافة اجتماعية ولكن شاع بديالً عنو يعمل على الفصل التاـ بين أفعاؿ الناس وبين نتائج تلك 
األفعاؿ، بحيث يطلب من اإلنساف أف يعمل وأف يتحمل مسؤلية عملو؛ ولكن في الوقت نفسو 

، كما قيل: وليس عليو أف تتم المطالب على تعتبر نتائج أعمالو بيده وإنما ىي بيد اهلل تعالى
المرء أف يسعى إلى الخير جهده ىذه الفكرة حاولت أف تخفف من اآلثار السلبية لمقولة )أف 
أفعاؿ العباد مخلوقة هلل تعالى( ولكنها تنطوي على المشكالت ذاتها التي تنطوي عليها تلك 

ار شائعاً أف كلما ىو مطلوب من الفرد المقولة إضافة إلى جملة من التناقضات األخرى. لقد ص
ىو أف يسعى ويعمل، وأما النتائج فأمرىا إلى اهلل جل شأنو. وكم نسمع: )علينا العمل والنتائج 

 على اهلل(.
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لقد نتج عن ىذا نفي شفافية األسباب، وعزلها عن التأثير وقطع ما بينها وبين نتائجها من روابط 
يطلب السبب ولكنو ال يتوقع يقيناً النتيجة في حين أف كل شيء وشيجة. لقد أصبح المسلم 

يمكن فعلو عبر أكثر من طريق، وكل طريق مكوف من مجموعة من األسباب، فلو عرفت الطرؽ 
المتعددة وتم اختيار أحدىا ومن ثم حصرت األسباب للطريق المختار، وكاف للفعل ظروفو 

فعاؿ التي ال يمكن السيطرة عليها، سواًء كانت أفعااًل المالئمة، وتم رعاية العقبات والموانع واأل



إنسانية أو طبيعية...إلخ، فإنو البد من أف تثمر نتائج بشكل حتمي. فإذا لم يتحقق ما نريده 
فمعنا ذلك أننا لم نقم بما يجب القياـ بو، أو لم يتتوفر لنا الظروؼ المالئمة أو تدخلت 

معنى آخر أننا نقف على حافة وتقف النتائج التي أطراؼ أخرى بشكل غير مناسب...إلخ. ب
نريدىا على حافة أخرى، والبد لنا من أف نبني جسراً بيننا وبين النتائج التي نريدىا، وشكل 

الجسر يختلف باختالؼ الظروؼ التي نحن فيها،ولكن البد من التجسير. عدـ تحقيق النتائج 
عندما نستعين باهلل فعلينا أف نستعين بو على يعني أف بناء الجسر لم يكتمل لسبٍب أو آلخر، و 

إكماؿ الجسر، وليس على القفز من حافة إلى أخرى، وعندما نطلب منو تعالى أف ال يخذلنا 
وأف ال يقف بيننا وبين ما نرومو فإننا نطلب منو أف ال يمنعنا من إكماؿ الجسر، وكما يمكن أف 

يمكن أف نتصور أف يعيننا شخص ما على أمٍر  نتصور أف يمنعنا فرد من الناس في عمل ما، وكما
ما، كل ذلك بدوف أف يعني أننا مجبروف، أو أنهم خلقوا أفعالهم، فللو تعالى طرقو في التدخل 
بدوف أف يكوف ىو الخالق ألفعالنا والمجبر عليها. إف نفي خلق أفعاؿ العباد ىو نفي للجبر، 

 أو منعاً. وليس نفي لتدخل اهلل تعالى في أفعالنا تأييداً 
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. التجسيم والتشبيو: الثقافة الشائعة اليـو بين المسلمين ثقافة تجسيمية تشبيهية إلى حد  6
كبير. توصف اهلل تعالى بصفات خلقو، وتشبو اهلل جل وعال بالبشر. فضال عن سوء ىذا من 

معي لألمة. فالفكر حيث إنو ينسب هلل تعالى ما ال يليق بو، فإف لو أثرًا دقيقاً على الوعي الج
المجسم المشبو يوجب علينا أف نؤلّْو من ىو مثلنا، ونحن مثلو، ولكن لو األلوىية ألنو "أكثر" 

منا في تلك الصفات. وبالتالي فإف استحقاؽ التأليو إنما ارتكز على الفرؽ في الػ"كم" بيننا 
س استحقاؽ األلوىية وبين المعبود. في حين أف الفكر المنزه هلل عن التجسيم والتشبيو يؤس

على أساس الفرؽ النوعي والكيفي إضافة إلى الفرؽ الكمي. إف االرتكاز على الفرؽ الكمي 
فقط في استحقاؽ األلوىية يؤدي إلى خلق آلهة صغيرة في المجتمع، حيث إف كل من تقدـ  
كماً في صفة من الصفات، استحق نوعاً من الخضوع والتعظيم بقدر ذلك التقدـ. في حين 

االستناد إلى التفوؽ الكيفي والكمي يؤدي إلى حصر األلوىية في اهلل تعالى الذي ليس كمثلو 
 شيء.
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. اىتزاز الثقة باهلل: إف اهلل تعالى في الفكر السائد قد يعذب من ال ذنب لو. وقد يمكر بالعبد 7
يحق لو أف يقوؿ: إنو  في آخر حياتو فَػُيزِلُّو بعد طوؿ صالح ليدخلو النار. ومن يطع اهلل ال

سيدخل الجنة قطعاً ما داـ مطيعاً، وإنما ىو على الرجاء حتى لو مات مطيعاً. واهلل تعالى يأمر 
وينهى ويمدح ويذـ عباداً ال فعل لهم وال عمل على الحقيقة، ذلك أف اهلل ىو خالق أفعالهم، 

اهلل لحظة، وأف يدخل النار ومقدر جميع أعمالهم. ويجوز أف يدخل اهلل تعالى الجنة من لم يطع 
أصلح عباده. إف نحو تلك األمور تفقد العبد ثقتو باهلل تعالى. فمع كل ما وعد اهلل وأوعد يبقى 
اإلنساف قلقاً مضطرباً، غير واثق من مآؿ األمور. ويصير المرء عابداً إللو تُفقد معو كل المعايير 

لغير. إنو إلو ال يمكن للعباد أف يثقوا بمآؿ األخالقية التي من خاللها يؤسس اإلنساف عالقاتو با
أمورىم في ظلو. إضافة إلى ىذا األثر الخطير، فإف الثقة بين الناس تفقد. فإذا كنا ال نثق بمآؿ 
أمورنا مع اهلل، وىو أحكم الحاكمين، وأصدؽ الصادقين، بعدما أوعد ووعد، فكيف نثق بمن 

 دونو من الخلق مهما وعدوا وأوعدوا؟
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. تعطيل الثقة بالمشاىدة الحسية: إف ما يشاىده المرء ال يفسره الفكر السائد دوماً على 8
ظاىره. ولعل أدؽ مثل على ىذا إيماف ذلك الفكر بأف اهلل ىو خالق أفعالنا. فالمشاىدة الذاتية 
الوجدانية، وىي أكثر المشاىدات شدة وقوة، تفيد أف اإلنساف ىو موجد فعلو باستقالؿ. في 

ين أف الثقافة السائدة تملي عليو أف ال يثق بهذه المشاىدة، وأف ينفيها ويقر بأف الفعل ح
مخلوؽ من غيره، وأف ذلك الشعور بالحرية المطلقة إنما ىو مجرد شعور ال واقع لو. وأما 

الواقع فهو أف اهلل ىو خالق وفاعل جميع ما يصدر عنو. مثاؿ آخر يتعلق بالحسد، حيث أف 
في وجود أي ارتباط بين العين وبين الواقع المادي من حولنا، في حين أننا نخالف المشاىدة تن

. تشويو مفهـو 9ذلك معوّْلين على نصوص لم تبلغ من القوة درجة يمكن االعتماد عليها. 
الوعيد: حيث أف العاصي والظالم المتمرد يمكن أف يدخل الجنة برحمة اهلل تعالى حتى لو لم 

 ير نادـٍ على جرائمو ومظالمو ومعاصيو.يتب، ومات مصرًا غ
. تشويو مفهـو القيادة السياسية: حيث صار يمكن للظالم العاتي الجبار أف يكسب 10

الشرعية ووجوب الطاعة والوالية إذا ما وضع يده على مقاليد الحكم. ثم يتحوؿ السلطاف من 
نصبو بقطع النظر عن خادـ لمصالح األمة، يتولى أمورىا لها، إلى حاكم يطاع لذاتو ولم

ممارستو. وىذا األمر قد ينتج أمراً آخر ذا أىمية، وىو أف المنصب يصير سبب استحقاؽ 



الوالء، فكل من جلس على الكرسي وجب لو ذلك، بدال من أف تكوف الكفاءة والعمل ىما 
 سبب استحقاؽ الوالء ومن ثم المنصب.
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النهي عن المنكر: من المفاىيم التي كاف لها أثر . تغير دور الفرد في األمر بالمعروؼ و 11
على العالقات االجتماعية ىو الفهم حوؿ دور الفرد في األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر. 

ففي حين أف الدور ىذا يجب أف يمارس أساساً بشكل رأسي بين الفرد والدولة، وبشكل ثانوي 
حصراً بشكل أفقي بين أفراد المجتمع. بين األفراد في نطاقات محدودة، فإنو صار يمارس 

وىذه الممارسة األفقية غير مجدية في أغلب األحواؿ. فاألمر والنهي بين األنداد مستصعب، 
وإف وقع فإنو يخلق شعوراً بالمرارة وبالتعدي، كما أنو يفتت المجتمع، َويحوّْلو إلى جيوب من 

ين أف األصل أف يكوف نحو الدولة المؤمنين اآلمرين، وأخرى من الفاسقين المنهيين. في ح
إلصالحها إذا ما فسدت، ثم تقـو ىي بواجبها على األفراد، وىو أمر ال يجد الناس منو 

 غضاضة، حتى وإف كاف غير محبوب لديهم.
. اختالط األوليات: لقد اعتبرت قضية الدولة فرعية، في حين أنها القضية العملية الكبرى 12

ومئات من األحكاـ الفقهية بمستوى واحد، فصارت القضايا  في حياة اإلنساف، وجعلت ىي
الفردية تحتل األىمية نفسها للقضايا االجتماعية، وصار المتدين يغار ويسخط لمَّا يرى 

مخالفات ذات سمة فردية شخصية، أكثر مما يسخط لمَّا يرى أو يسمع بمخالفات تطاؿ 
رؤية امرأة سافرة عن شعرىا، أو كاشفة  الشأف العاـ. مثاؿ ذلك رد فعل أغلب المتدينين عند

لبعض جسدىا، مقابل ردود أفعالهم من منظر طفل يمدُّ يده للناس. تلك بعض عناصر بارزة 
أصبحت ضمن الثقافة اليومية للمسلمين، ولها آثار سلبية على واقعهم. وأي رؤية كونية فيها 

ة أخرى سياسياً، واجتماعياً، نحو ىذه العناصر ال شك وأنها ستفرز لنا عناصر ثقافية سلبي
 واقتصادياً، وعلينا أف نستكشفها، ونستخرجها، ونحلّْل أثرىا، وكيفية معالجتها.
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 رؤية بديلة
شرط الخروج من األزمة رؤية دينية عقالنية تجيب على أسئلة اإلنساف الكبرى من جهة، ومن 

اإلطار المالئم لحياة كريمة  جهة أخرى يكوف لها مشروع سياسي تعمل من خاللو على خلق



على ضوء إجاباتها. صبغتها الدينية ستوفر لها قيمة روحية عالية. عقالنيتها ستقدـ تفسيرًا واقعياً 
للحياة بعيداً عن الخياالت واألوىاـ. إجاباتها ستبين لإلنساف المسار الذي عليو أف يسير عليو، 

ي سيحمي اإلنساف من ظلم نفسو، وستكشف لو مقومات حركتو، ومآلو. مشروعها السياس
ويحميها ىي من االستغالؿ. غني عن القوؿ أف تلك السمات سيعني حتماً تجاوز السلبيات 

المشار إليها. للزيدية رؤية تمتلك كثيرًا من تلك السمات. ىذا يضعهم أماـ مسؤولية كبرى أماـ 
توافق بين الرؤية الدينية وبين اهلل تعالى وأماـ التاريخ. يحاوؿ البعض أف يشيع عدـ إمكانية ال

الواقع، باعتبار أف موافقة الواقع مصدرىا العقل، والرؤية الدينية مصدرىا الروح، وال يمكن أف 
يكوف بينهما توافق، بل لكل منهما مجالو الخاص. وما نذىب إليو خالؼ ىذا األمر. فالعقل 

حية فال بد من احتضاف الروح لها. يقدـ لنا رؤية للواقع، ولكن لكي يكوف لتلك الرؤية قيمة رو 
إف الروح وعاء للمعرفة، وليس منشئاً لها. والمشكلة تأتي من اعتبارىما جميعاً مصدراً للمعرفة. 
مصدر ىذا الرأي التيارات المسلمة وغير المسلمة التي ترى أف العقل ال يمكنو أف يعرؼ شيئاً 

ضعف أداء العقل في مجاالت الدين، فيتم عن ما وراء المادة. ويزداد زخم ىذه التيارات كلما 
اللجوء إلى اعتبار أف العقل ليس من شانو الحكم على الدين. إنها حماية سلبية للدين، ليس 

بتقديم الرأي المضاد، ولكن بنفي صالحية تناوؿ المسألة. ترتكز الرؤية على ركنين أساسيين أو 
واآلخر من جهة، ووجوب إقامة دولة عادلة أصلين كبيرين ىما: اإليماف باهلل ورساالتو واليـو 

ترعى مصالح الناس ومعايشهم من جهة أخرى. وتستند إلى منهجية تؤمن بالعقل مصدراً أساسياً 
 للمعرفة. وإف اهلل تعالى يثير العقل باتجاه استكشاؼ ما حولو عبر
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تطرحو الرؤية ىي أف تبين  مجموعة من المثيرات أولها وأعالىا شاناً األنبياء والرسل. أبرز ما
موقع اهلل في حياة اإلنساف. ىذا األمر كاف دوماً المعنى الثابت في جميع مطالب األدياف 
السماوية والرساالت اإللهية. بياف تلك القضية ))اهلل في حياة اإلنساف(( ىي جوىر الدين 

رس األخالقية والرساالت السماوية. وىي ما يميز الدين عن المبادئ والفلسفات والمدا
بأشكالها والرؤى االجتماعية والسياسية بأنواعها. أي رؤية ال تنطلق من ىذا األمر، أو ال تجعل 

بياف األمر من أمهات مقرراتها تفقد صبغتها الدينية. ببقاء قضية ))اهلل في حياة اإلنساف(( يكوف 
ض التي إذا زالت لم للدين معنى. ببقائو يكوف، وبزوالو يذىب. ما سوى ىذه يعد من األعرا

يَػُزِؿ الدين. فالتشريعات تختلف من دين إلى دين. وأشكاؿ العبادة تتنوع. ولكنها جميعاً تجيب 
على تلك القضية الجوىرية. جميعها تربط اإلنساف باهلل تعالى شأنو وعز سلطانو وجل جاللو. 



آخر إنو أمر ال يؤسسو؛ وموقع اهلل في حياة اإلنساف مما يدؿ عليو الدين، ويرشد إليو. بمعنى 
ألنو أمر يُعلم عقاًل، وكل ما يُعلم عقاًل فالدين يكوف فيو داالً ومقررًا، يأتي ليثير دفائن العقوؿ 

باتجاه التفكير فيو واستكشافو، وال يأتي ليؤسسو. إننا ندرؾ بعقولنا أننا ))هلل((. ندرؾ ىذه 
حيط بنا من حين وجدنا. إف كينونتنا الحقيقة، التي ىي بحق أعمق حقيقة في وجودنا. حقيقة ت

ىي في أننا هلل، وليس لنا أي كينونة مستقلة عنو تعالى. فنحن لسنا هلل بمعنى أنو أوجدنا فملكنا 
فحسب، ليس بمعنى أف بيننا وبينو تعالى عالقة مملوكية، وإنما نحن هلل، بمعنى أف وجودنا ىو 

ىذه الحقيقة المدركة عقالً بقولو تعالى على لساف نفسو مملوكيتنا هلل تعالى. وقد قرر اهلل تعالى 
عباده المؤمنين: ))إنَّا هلل(( وكما ندرؾ تلك الحقيقة، فإننا ندرؾ أننا إليو تعالى ))وإنَّا إليو 

راجعوف((. إف المسيرة نحو الموت ليست إال مسيرة إليو جل شأنو. نحن عائدوف إليو. ولكنها 
 ليست عودة حسية. ليست العودة إلى
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اهلل تعالى ذىاب إلى مكاف، فاهلل تعالى يتعالى عن المكاف. العودة إليو ىي عودة إلى وعي 
حقيقتنا، حقيقة إنا هلل. يرافق ىذه المسيرة االضطرارية أخرى اختيارية. مسيرة فكرية روحية. 

يقة لنا بقولو: فنحن يمكننا أف ندرؾ ىذه الحقيقة باختيارنا، قبل موتنا. وقد كشف اهلل ىذه الحق
))وإنا إليو راجعوف((، وبقولو جل وعال}يَاَأيػَُّها اإِلنَساُف ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلى رَبَّْك َكْدًحا 

[ ووصف طبيعة اللقاء وأثره: }َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَؾ فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ 6َفُمالَِقيِو{]االنشقاؽ:
[. ىذه الحقيقة الكلية، والتي تشملنا شئنا أـ أبينا 6الزلزلة:[ }لِيُػَرْوا َأْعَماَلُهْم{]22َحِديٌد{]ؽ:

[، ىي جوىر جميع الرساالت، 156، كفرنا أـ آمنا،حقيقة: }ِإنَّا لِلَِّو َوِإنَّا ِإلَْيِو رَاِجُعوَف{]البقرة:
وجميع الديانات السماوية. وال بد ألي رؤية أف تعزز ىذا المعنى، وتؤكده. إف إدراؾ تلك 

س إال خطوة تتبعها ضرورة خطوة أخرى ىي أف نتمثَّل ما أدركناه من أفكار. إف معرفة الحقيقة لي
"إنا هلل وإنا إليو راجعوف" ليست كغيرىا من المعارؼ التي ال تتبعها مواقف عملية. فليس 

المطلوب صياغات وعبارات، وحفظاً في الكتب والصدور. فإذا كاف جوىر الدين في الحقيقة 
ي حياة اإلنساف(( فإف جوىر التدين ىو في التمثل اإلرادي لتلك الحقيقة. الكبرى ))اهلل ف

فنحن وإف كنَّا نسير إليها مسيراً وجودياً اضطرارياً، فإننا قادروف على أف نسير إليها في ىذه 
 الحياة مسيرة اختيار وذلك بعقلنا وإرادتنا الحرة التي ميزنا اهلل تعالى بها عن غيرنا.
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فكري تارة، وسلوكي تارة أخرى. فكري: بأف نعرؼ تلك الحقيقة، ونعيها. فنشهد هلل  التمثل
تعالى بما شهد لنفسو، وبما شهد لو مالئكتو وأولو العلم بو}َشِهَد اهلل َأنَُّو الَ ِإَلَو ِإالَّ ُىَو 

[ .فهو اإللو 18اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم{]آؿ عمراف: َواْلَمالَِئَكُة َوُأْوُلوا اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط الَ ِإَلَو ِإالَّ ُىوَ 
الواحد الذي ال إلو سواه، الذي لو كل صفات الكماؿ والجالؿ ومنزه عن كل صفات النقص. 
وىو القائم في خلقو بالعدؿ. ونعي أننا راجعوف إليو ومعنا كل ما تحملناه من متاع الحياة الدنيا 

[، ولكن نراىا من وجهة أخرى، ىي 6َماَلُهْم{]الزلزلة:لنرى تلك األعماؿ بنفسها}لِيُػَرْوا َأعْ 
وجهتها الحقيقة}ِإفَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَف َأْمَواَؿ اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإنََّما يَْأُكُلوَف ِفي بُُطونِِهْم 

[ فأكل األمواؿ في الدنيا بغير حق صار ناراً في البطوف يـو لقاء األعماؿ. 10نَارًا{]النساء:
بتمثل ألوىية اهلل تعالى فيما بيننا وبينو، وفيما بيننا وبين أنفسنا. فتمثل األلوىية فيما  سلوكي:

بيننا وبينو جل جاللو يكوف أوالً باإلقرار والرضا عن تلك الحقيقة، وبحب اهلل جل وعال، 
وبإخضاع إرادتنا لو. ىو إخضاع تلقائي، ال تكلف فيو، متى كاف ناشئاً عن تمثل تاـ لتلك 

لوىية، ولكنو في أولو إخضاع إرادي اختياري ناشئ من تقدير اإلنساف بوجوب نحو ذلك األ
 الخضوع لمن كاف على نحو تلك الصفات.
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ثم نتمثل عدؿ اهلل تعالى وقيامو بالقسط فيما بيننا وبينو لنطمئن في مسيرتنا إليو، ونركن إلى 
الحقيقة فيما بيننا وبين أنفسنا، أو بعبارة  حسن مآلنا، وإلى عدالة من سيحكم أمرنا. تمثل تلك

أخرى انعكاس تلك الحقيقة على عالقاتنا اإلنسانية، فبأف نقف أماـ بعضنا البعض موقف 
األنداد المتساوين وجوداً وإف تفاوتنا ِخلقًة. فال علو إال للكماؿ المطلق، وال كماؿ مطلق إال 

على آخر بأي علو مهما كاف صغيرًا، كما ال  اهلل تعالى. فال يحق مطلقاً ألي إنساف أف يعلو
يحق ألي إنساف أف يخضع ألي إنساف مهما كاف. ويستثنى من ذلك ما أذف اهلل تعالى بو، أو 

وجود مصلحة عامة من ذلك. بغير ىذا يكوف العلو والخضوع تعدياً على مقاـ األلوىية، 
ى على األحياء األخرى غير وجريمة كبرى في حق اإلنسانية. بل ال يحق نحو ىذا العلو حت

اإلنساف بغير تلك الشروط. ألف مثل ىذا التعدي ممكن، ومحتمل؛ فإنو يجب على اإلنساف 
أف يحمي نفسو، ويحمي حقو. ىذه الحماية تعني وجود مشروع سياسي يخلق حياة عادلة بين 

الناس تحميهم من التعدي على بعض، وتمنعهم من تجاوز حقوؽ بعض. غياب المشروع 
لسياسي يؤدي حتماً إلى غياب العدؿ بين الناس. مما يعني غياب التمثل السلوكي للدين على ا

مستوى عالقة اإلنساف باإلنساف. قد يبقى التمثل على مستوى عالقة اإلنساف باهلل، إال أف ىذا 



 األمر يؤدي إلى إفقاد العالقة باهلل تعالى كثيراً من معانيها لسببين:
دي دوماً إلى إعادة صياغة عالقة الناس باهلل تعالى وفق معادلة تُبقي الظلم أ. إف غياب العدؿ يؤ 

 قائماً، وفي بعض األحواؿ تجعل من وجود هلل سبباً لو.
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ب. إف اهلل تعالى لغناه عن عالقة الناس بو، يريد أف يكوف لوجوده في حياتهم مصلحة لهم. 
تضمحل. لذلك يمكن القوؿ إف غياب العدؿ  فإف غابت تلك المصلحة، فإف قيمة عالقتهم بو

بمثابة غياب اهلل تعالى من وعي الناس وتفكيرىم. غياب العدؿ يعني غياب الدين. لذلك كاف 
وجود العدؿ ضرورياً لبقاء الدين. ما سبق يبين الرؤية بشكل مجمل. إنها رؤية عقلية تؤمن بأف 

و إلى إحياء وجود اهلل في حياتنا. إحياء العقل مصدر المعرفة، وأف الروح وعاء لها. رؤية تدع
وعينا بعالقتنا الوجودية بو، وإحياء وعينا بمسيرتنا االختيارية واالضطرارية إليو. والعمل على 

تفعيل أثَرْي وجود اهلل: األثر على عالقة اإلنساف بو، واألثر على عالقة اإلنساف باإلنساف. ما 
ه التفصيالت يمكن أف يضاؼ إليها، أو يطور يلي توضيح لبعض تفصيالت ىذه الرؤية. ىذ

فيها، كل ذلك بحسب الظرؼ والحاجة. وسنبدأ أوالً بعرض المفاىيم المنهجية لهذه الرؤية. 
 …المفاىيم المنهجية 

 أولوية العقل
أوؿ ما تؤكده الرؤية ىو استنادىا للعقل في تأسيسها. سنجد أف مفاىيمها المنهجية المذكورة  

ولوية العقل وتقديمو في كل شيء. وىناؾ اختالؼ حوؿ أمر العقل وعالقتو كلها تفرعات عن أ
بالنص. فالسائد ىو اعتبار أف أمر الدين يعود كلية إلى النص، وأف العقل عليو التوقف عند 

حدود المادة والمحسوسات. وقد صاغو البعض بعبارة "التعارض بين العقل والنقل". ومحور 
صالحية العقل في إدراؾ القضايا الدينية، والمصالح الدنيوية الخالؼ ليس التعارض، وإنما 

مستقالً عن النص من جهة، ومن جهة أخرى قبوؿ مبادئ دينية تتعارض مع العقل. على ضوء 
 ذلك تشكل لنا منهجاف:

 . منهج يستند إلى العقل ليفهم بو النص.1
 . ومنهج يستند إلى النص وُيكيّْف العقل وفق فهمنا لو.2
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 منهج االستناد إلى العقل
يرى أف النص حمَّاؿ ذو وجوه، يحتمل معاني متعددة وأحياناً متباينة. ولذلك فإف النص 

بطبيعتو، أياً كاف مصدره، ال يُفهم فهماً سليماً إال من خالؿ االستناد إلى أمٍر خارٍج عنو. ىذا 
ألوؿ ىو الحس والمشاىدة. األمر ىو الواقع. والواقع ال يستكشف إال من طريقين: الطريق ا

والطريق الثاني ىو االستدالؿ بالعقل. ففيما يتعلق بمعرفة اهلل؛ فنحن نعلم أنو تعالى ال يعلم 
بالحس وال بالمشاىدة، فليس لنا وسيلة إلى معرفتو إال االستدالؿ بالعقل. وفيما يتعلق باألمور 

لتالي يطابق بين التشريع وبينها. التشريعية فإف العقل يمكنو أف يدرؾ المصالح والمفاسد وبا
النص وفق ىذا التصور ال يُملي على العقل معلوماتو عن اهلل تعالى أو عن المصالح والمفاسد، 
بل يثير انتباىو إلى ما كاف غفل عنو العقل، ولربما ظل كذلك لدقة بعض تلك الحقائق. إال أف 

تباىو إليها، من شأف العقل أف يصل إليها ىذه الحقائق التي كاف غافالً عنها، والتي أثار النص ان
بمفرده، لو قدَّرنا وافترضنا أف العقل ُوجّْو توجيهاً سليماً. لذلك وفق ىذا المنهج فنحن نعقل 
معاني النصوص وال نكرر ألفاظها كلما ذكرناىا. النص يثير دفائن العقوؿ بحيث يصل العقل 

ما يجب عليو من األفعاؿ. النص في ىذا  بنفسو إلى معرفة اهلل تعالى، كما يصل إلى معرفة
المنهج يرشد العقل إلى إدراؾ الواقع. أولوية العقل على النص تعم كل ما يأتي بو األنبياء. نعم 

يوجد فرؽ بسيط بين العبادات التي يرشدوف إليها وبين الشرائع التي يضعونها. في مجاؿ 
عقل بشكل عاـ أنو بحاجة إليها. فاإلنساف العبادات يضع األنبياء قواعد سلوكية تعبدية يدرؾ ال

يدرؾ حق اهلل عليو، ويدرؾ أف عليو أف يؤدي الشكر هلل تعالى على ما أولى وأنعم. كما يدرؾ 
حاجتو لالتصاؿ باهلل تعالى مصدر كل قوة، ومنبع كل خير، والعالم بكل شيء. ويعلم اإلنساف 

كرىا هلل تعالى وفي االتصاؿ بو إلى أف أغلب البشرية إف لم يكن جميعها تحتاج في أداء ش
 ممارسات حسية. وعليو فالعقل يدرؾ الحاجة إلى وجود ممارسات
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[. إذ يطلب 128تعبدية. ونلمس ىذا من دعوة إبراىيم صلى اهلل عليو}َوَأرِنَا َمَناِسَكَنا{]البقرة:
عقل أيضاً أف تحديد ىذه من اهلل تعالى أف يرشده إلى الوجو الذي من خاللو يعبده بو. يدرؾ ال

 الممارسات يحسن أف تخرج عن مسؤولية اإلنساف، وتكوف هلل وحده، وذلك ألكثر من سبب:
أ. ىناؾ ال محدودية في االحتماالت الممكنة لتلك الممارسات، فهي في نهاية األمر تكسب 

التالي يمكن لنا قيمتها ال من ذاتها، أو شكلها، وإنما من المعنى الذي يفترض أنها تعبر عنو، وب
أف نتصور أشكاالً متنوعة ومختلفة من الممارسات العبادية والتي ال يختلف أحدىا عن اآلخر 



 من حيث شكل الفعل، وإنما سيكوف االختالؼ في المعنى وراء الفعل.
ب. إف أخذ ىذه األمور من اهلل تعالى لو قيمة روحية أساسية ىي التعبد المحض هلل تعالى فيما 

 فما يريد.يريد، كي
جػ. ىناؾ ضرورة إلى وحدة الممارسات بين األمم، لخلق روح جماعية ضرورية، وىي قيمة ال 

يمكن تحقيقها لو كاف لكل منا الخيار في اختيار الشكل الذي يريد من خاللو أف يعبد اهلل 
تعالى. ونجد أف مع كل االختالفات التي حصلت بين المسلمين في كل شيء، إال أف شكل 

 رسات التعبدية هلل تعالى لم يختلف عليها. فالكل يصلي ويصـو ويزكي ويحج ويدعو اهلل.المما
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د. يضاؼ إلى ما سبق، ضرورة سلب حق تحديد شكل ىذه الممارسات إلى أي بشر، حيث 
إف ذلك يعطيهم قدرة ىائلة على السيطرة على الناس، وإخضاعهم ألىوائهم. إذف خروج 

المحضة عن مجاؿ فعل العقل، لم يكن من حيث إنو ال يعقل قيمتها، أو  الممارسات العبادية
أىميتها، ولكن من حيث إف أي شكل من أشكالها يحقق الغرض منها، في حين أف إحالة أمرىا 

إلى العقل سيؤدي إلى مشكالت مختلفة، فإذا كاف األمر كذلك، فليكن اختيار اهلل تعالى لنا 
تقيد بو. في المجاالت األخرى من مجاالت حياتنا الفردية، ىو الشكل الذي نعمل عليو، ون

واالجتماعية في مختلف أبعادىما، فإف األنبياء ىنا يؤكدوف ما ارتكز من قضايا العقل جملة 
وتفصياًل، أو يثيرونو ليستكشف أبعاداً أخرى. وقلما يؤسسوف شيئاً في ىذا المجاؿ، وإف وجد 

ة عليها. أما القضايا الكبرى، والتي ترتكز حركة المجتمع فهو في قضايا فرعية ال تعتمد الحيا
عليها، فهي قضايا عقلية، يأتي الدين ليثيرىا، ويْبِرَزىا إلى األماـ، ثم يحميها، ويهب لها 

 القداسة، ويَِعُد من تقيد بها بالثواب، ويتوعد من تعدَّى عليها بالعقاب.
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 منهج تأخير العقل
ن عليو أف يتنحى للنص تماماً، ويتلقى منو األلفاظ التي يوردىا، بغير أف يرى أف العقل المتدي

يكوف لو دور سوى دور المستمع. النص يملي على العقل تلك األلفاظ، وىو ليس إال وعاءًا 
خالياً تماماً، يستلم ألفاظاً يجب عليو فهم المعنى اللفظي من أفراد الكلمات؛ ألف العقل وفق 

يع أف يدرؾ من الواقع الخارجي ما لو عالقة باهلل تعالى أو ما كاف يتعلق ىذا التصور ال يستط



بمصلحة ومفسدة تشريعية. فاهلل قادر، ألف القرآف قاؿ: إنو قادر. واهلل تعالى عالم، ألف القرآف 
قاؿ:إنو عالم. أردد ىذه األلفاظ دوف أف يكوف لي الحق أو القدرة على تَعقُّل المراد منها، ومع 

يَّ أف أفهمها. ىذا األمر مضر وقبيح ألف النص قاؿ بذلك، وليس للعقل أي قدرة على ذلك فعل
تقييم األمر. بل األمر أكثر من ىذا؛ فالنص ىنا َيفرض على العقل معلومات ال يقبلها العقل، 
ولكن أصحاب ىذا المنهج يقسروف العقل على قبولها مهما كاف األمر. يمكن إيضاح الفرؽ 

النظر إلى طريقتهما في أمرين مهمين: معرفة اهلل، وشمولية الدين. حسب بين المنهجين ب
المنهج األوؿ فالنص عندما ينفي الشريك عنو تعالى، فإف النص يقرر، ويؤكد، معنى يمكن 

للعقل أف يقبلو، ويدرؾ أنو يتوافق وكماؿ اهلل؛ ألف العقل يستطيع إدراؾ ما ىو كماؿ هلل. حسب 
يُملي على العقل ىذا المعنى، فال يمكنو أف يحكم عليو ببطالف أو  المنهج الثاني فإف النص

صحة، إال من حيث صدؽ المصدر أو كذبو؛ بمعنى أف العقل ال يمكنو أف يحلل ىذه القضية، 
فيحكم من خالؿ تحليلو إياىا أنها صحيحة، بل ما يعملو العقل ىنا ىو أنو يؤمن بصدؽ مصدر 

قوؿ: إنو يتوافق وإياه، أو يختلف معو. على ضوء ذلك فإنو ىذا الخبر فيصدقو، فال يمكن أف ي
وفق المنهج الثاني؛ لو أثبت النص شريكاً هلل تعالى فإنو سيقبلو ألف دوره دور المتلقي ال غير. 

أما حسب المنهج األوؿ فلو أثبت النص شريكاً هلل تعالى لنفى العقل صحتو، ألف دوره دور 
 ؿ يكوف العقل مستكشفاً لكماالت اهلل، ويكوفالمثار المتفكر. في المنهج األو 
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النص كاشفاً لتلك الكماالت، ويتعاونا معاً من خالؿ عملية الكشف واالستكشاؼ. في المنهج 
الثاني يكوف النص ىو الكاشف عن الواقع، ويكوف العقل متلقياً لهذا الواقع، بغير أف يكوف لو 

المنهج الثاني تؤخذ من النص، وصفات اهلل تعالى في  دور في استكشافو. صفات اهلل تعالى في
المنهج األوؿ يكوف مصدرىا ما ندركو من كماالت اهلل تعالى، والكاشف عنو النص والعقل معاً؛ 

إال أف السابق في ذلك ىو العقل: زمنياً ألف العقل قبل النص، ورتبًة ألف النص ػ أيُّ نص ػ ال 
هم مسبق للواقع. وفيما يتعلق بالعلم باهلل فهذا الفهم المسبق يُفهم إال من خالؿ االستناد إلى ف

 ليس مصدره إال العقل كما ذكرت.
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 معنى شمولية اإلسالـ
 

نأتي اآلف للنظر في معالجة المنهجين، فبسبب الخالؼ حوؿ قضية العقل والنص ظهر 
ميع أمورنا، صغيرىا تفسيراف لمعناىا. فمن ضروريات الدين التي لم يختلف عليها أحد أف ج

وكبيرىا خاضعة هلل تعالى. وأننا مملوكوف لو جل شأنو ال نتصرؼ في حياتنا إال بما يرضاه. وقد 
تجلَّى ىذا المعنى من خالؿ أوامر اهلل تعالى ونواىيو التي طالت تفاصيل حياتنا، حتى وصلت 

ية نص أـ شمولية رؤية؟ إلى كيفية االستئذاف وأحكامو. ولكن ما معنى ىذه الشمولية؟ أىي شمول
ىل الشمولية تعني أف جميع مناحي الحياة تقع ضمن النصوص الدينية القرآنية والنبوية؟ تأخير 
العقل عن النص سيؤدي حتماً إما إلى القوؿ بشمولية اإلسالـ بهذا المعنى، وإما إلى إلغاء مبدأ 

إف النصوص مهما كثرت  الشمولية لما تواجهو من مشكالت نابعة من سياقو الذي تفسر فيو.
فهي محدودة، ودالالتها مهما اتسعت إال أنها ال يمكن أف تستوعب كل المتغيرات 

المستحدثات، فضالً عن كونها تشمل جميع تفاصيل الحياة. وال يتعارض ىذا مع قولو 
يَ 38تعالى:}َما فَػرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء{]األنعاـ: انًا ِلُكلّْ [، وال مع قولو تعالى:}تِبػْ

[ ذلك أف عبارة "كل شيء" ال تعني العمـو المطلق، وإنما العمـو 89َشْيٍء{]النحل:
المخصوص بمقتضيات السياؽ الذي وردت فيو العبارة. فقولو تعالى: }ُتَدمُّْر ُكلَّ 

[ لم يقصد تدمر كل شيء من األشياء، بل كل ما بتدميره تكوف العقوبة 25َشْيٍء{]األحقاؼ:
[ ال يعني أكثر 23على القـو قد تحققت. وقولو تعالى: }َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلّْ َشْيٍء{]النمل:التامة 

من أنها أوتيت كل ما من شأنو أف يعزز ملكها. ومحدودية داللة النصوص تؤدي في نهاية األمر 
إلى تكلف كبير في استخراج دالالت خارجة عن مقصود النصوص، أو إلى القوؿ بمحدودية 

دين في حياة اإلنساف ضمن نطاؽ ما صرحت بو النصوص. المنهج العقالني، باعتبار دور ال
جعلو العقل مصدرًا أولياً للمعرفة، اعتبر أف الشمولية أعم من شمولية النصوص. إنها شمولية 

 رؤية. شمولية تنطلق من
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ؿ برؤية ))إنا هلل وإنا إليو تأثير اإلسالـ على لوف رؤيتنا للحياة. إف كل ما يقع فيو اإلنساف مشمو 
راجعوف(( وكل ما يعملو اإلنساف تتناولو ىداية. فالقرآف الكريم كتاب ىداية أواًل، وكتاب تشريع 
ثانياً. والهداية ىي الداللة إلى المطلوب. وىداية القرآف ىي إلى اهلل تعالى، وإلى سعادتنا. وقد 

يسير على الطريق المقصود، كما قدـ لو ما  وضع اهلل في كتابو كل ما يحتاج إليو اإلنساف لكي



يغنيو لكي يحدد تفاصيل ذلك المسار. ولكن اهلل تعالى كما دلنا على الطريق، بغير أف يوصلنا 
إليو بنفسو، وإنما ترؾ الوصوؿ علينا، وترؾ باب االستعانة بو مفتوحاً؛ فهو كذلك قد دلنا على  

ر مما يجب القياـ بو. مثاالً لهذا األمر موضوع كيفية وضع تفاصيل ذلك المسار،وترؾ لنا الكثي
الدولة، والتي تُػْعَتبػَُر من أىم القضايا ومن أولويات الدين. فضرورة الدولة العادلة التي ترعى 
مصالح الناس وفق منهج الشمولية األوؿ ينطلق من وجود النص. في حين أنها وفق المنهج 

كما أف التحرؾ نحو تلك الدولة يتأسس على   الثاني أمر ينطلق من العقل وال يتطلب النص.
جملة من المفاىيم حوؿ العدؿ، والحرية، والمساواة، والحقوؽ ونحوىا. وىذه مفاىيم عقلية 
يدرؾ اإلنساف ضرورتها، وضرورة العمل بها بغير أف يكوف ىناؾ نص شرعي. فإذا أشار النص 

ى ضرورتها، ويجعل من اهلل تعالى الشرعي إلى أي من تلك المفاىيم فإنما يؤكّْد ويشدّْد عل
حامياً لها، ومدافعاً عنها، ولكنو ال يؤسس لها. فهي مشمولة بحضور اهلل معها، وليست مشمولة 

بتشريع اهلل لها. ىذا المعنى الروحي في حين أنو ال يسلب العقل استقالليتو في إدراكها، فإنو 
حقيق تلك المفاىيم، وإلنشاء مثل تلك أيضاً يعطي الفرد والمجتمع دافعاً أكبر نحو العمل لت

الدولة. ولكن لما تم تأخير العقل عن النص، صار العقل منتظراً للنص ليعطيو اإلذف بالعمل في 
ىذا االتجاه أو ذاؾ. ولما كاف النص من شأنو أنو ال يعطي التفاصيل كلها، اعتماداً على العقل 

 وخبرتو، وجدنا أنفسنا بعقل ممنوع من العمل،
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ؼ في  ِِ وأماـ حاجات لم يفصل فيها النص، وصرنا إما نَػَتِهُم النص بالتقصير، أو نجهد بالتكلُّ
استخراج دالالت منو، لم يردىا ولم يشر إليها. إف النص أتى لينبو العقل إلى معنى الحياة، 

يل ليعطي اإلنساف الدافع الروحي في التحرؾ وفق ذلك المعنى، ثم تركو ليحدد معالم وتفاص
تلك الحركة، مع شيء من التدخل في قضايا فرعية ال تؤثر على جوىر الحركة، وال على 

وجهتها، كما ال تقلل من دور العقل في رسم مستقبلو. ولكن الذي حصل في الثقافة اإلسالمية 
ىو أف العقل تم إلغاؤه، وحصر دوره في فهم النصوص الدينية، واعتبرت جميع القضايا التي 

نص تأسيساً ألحكاـ ال يمكن للعقل أف يدرؾ ضرورة القياـ بها بذاتو، كما اعتبر أف أتى بها ال
جميع شؤوف الحياة ال بد وأف تنطلق من النصوص لتجد مشروعية لها في الحياة. إف شمولية 
اإلسالـ كانت من أنو قدـ رؤية تغير من نظرتنا للحياة، فأثار العقوؿ نحوىا وطلب من الناس 

قدـ قيمتها الذاتية قبل قيمتها الشرعية، بحيث يكوف السعي إليها أساساً نابعاً من السعي إليها و 
 الحاجة الذاتية لألمر، وليس من التشريع الخارجي لو.
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 من أبرز عناصر المنهج العقلي ىي:
 
. أولوية العقل كمصدر للمعرفة: إف العقل ىو المصدر األوؿ واألىم للمعرفة اإلنسانية، وكل 1

ما يضاده فهو غير مقبوؿ البتة. وكل ما ال يدؿ العقل عليو فال حكم لو على اإلطالؽ. وكل ما 
يمكن أف يعلم عقاًل فالدين يكوف فيو داالً ومقررًا، يأتي ليثير دفائن العقوؿ باتجاه التفكير فيو، 

ص واستكشافو، وال يأتي ليؤسسو. على أساس القاعدة األولى فإنو ال يمكن تفسير النصو 
الدينية إال ضمن إطار ما يقبل عقاًل، فيستثنى ابتداء أي معنى يتعارض مع العقل، ثم يتم تفسير 
النص لغوياً. وعلى أساس القاعدة الثانية فإنو ال يصح بناء أي رأي على أساس أنو أمر محتمل 

ن حولنا عقاًل، بل ال بد من أف يبنى على أساس دليل مباشر من العقل أو من النص. ولو نظرنا م
إلى كثير من الخرافات المنتشرة في العالم اإلسالمي، لوجدنا أف من أسس قبولها ىو احتماؿ 

وجودىا أي كونها غير مستحيلة، وليس دليل وجودىا. وعلى أساس القاعدة الثالثة فإنو ال يصح 
 نُعفى من أف نلـو الدين بالتقصير إذا لم يدلنا على القياـ بما يدلنا عليو العقل، كما إننا ال

 مسؤولية ترؾ ما يدؿ عليو العقل، لمجرد أف النص لم يدؿ عليو.
. أولوية نظاـ العلل والمدركات الحسية القطعية على النصوص الظنية:إذا تعارضت داللة 2

دينية ظنية مع داللة حسية مقطوع بها فإف األولوية للحقيقة الحسية. مثاؿ ذلك موضوع العين 
اىدة الحسية المقطوع بها ال تجد أي عالقة بين العين الحاسدة وبين وعالقتو بالحسد، فالمش

الواقع المادي من حولنا، فإلى حين إثبات ىذه العالقة بطرؽ معتبرة فال بد من نفي ىذا األمر، 
 حتى لو وجدت نصوص ظنية في ىذا األمر.
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ساسية لمعرفة اهلل تعالى، . حجية العقل في معرفة اهلل: اإليماف بأف العقل ىو الوسيلة األ3
ولمعرفة رساالتو. بمعنى أنو ال يمكن إثبات وجود اهلل تعالى، إال من خالؿ مفاىيم عقلية 

محضة. كما ال يمكن إثبات الرسالة، وصدقها إال من خالؿ مفاىيم عقلية محضة. وأىم ما 
أمر ينقض المفاىيم  يترتب على ىذا الكالـ أنو يستحيل أف يأتي عن اهلل تعالى، أو عن رسلو أي

التي بها أُثبت وجود اهلل تعالى. فال يمكن أف يدؿ القرآف أو كالـ الرسوؿ صلوات اهلل عليو 
وآلو على التجسيم أو التشبيو. كما ال يمكن أف يدؿ على الجبر وعلى خلق أفعاؿ العباد. وما 



 عز وجل. وأما يتوىمو البعض من وجود ذلك في القرآف فهو ناشئ عن سوء فهمهم لكتاب اهلل
وجود ذلك في كالـ رسوؿ اهلل صلوات اهلل عليو وآلو فسببو الكذب عليو، أو الخطأ في الرواية 
عنو، أو سوء الفهم. وتلك المفاىيم العقلية نوعاف: نوع يستدؿ بو على وجود اهلل تعالى، وعلى 

ية. ونوع يستدؿ بو صفاتو. وذلك نحو ضرورة مبدأ العلية، ومبدأ استحالة العلل إلى ما ال نها
 على حكمة اهلل تعالى وعلى صدقو. وذلك نحو كوف الكذب والظلم والعبث أموراً قبيحة.
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. استقالؿ القرآف الكريم في داللتو: اإليماف بأف جميع القرآف الكريم يمكن أف يفهم بمعزؿ 4
رسوؿ اهلل صلى اهلل  عن كالـ رسوؿ اهلل صلوات اهلل عليو وعلى آلو. وعليو فكل ما ينسب إلى

عليو وآلو، ال بد من سالمتو من معارضتو. وال عالقة لهذه المسألة بالخالؼ حوؿ دور السنة 
في التشريع. فنحن نفهم القرآف الكريم باإلجماؿ الذي فيو، وتأتي السنة لتبين المجمالت التي 

نما ال نعلم كيفية ىذه ال يمكن إدراكها عقاًل. نحو )أقيموا الصالة(، آية مفهومة تماماً، وإ
اإلقامة، فنأخذىا من سنة النبي صلوات اهلل عليو وعلى آلو. وخالؼ ىذا القوؿ، ىو قوؿ من 
يرى أف القرآف ال يفهم أصالً إال من خالؿ اآلثار، وقد نتج عن ىذا القوؿ تفسيرات تغيّْر من 

 حد من صحابتو.داللة ظاىرة للقرآف الكريم بسبب وجود أثر منسوب إلى النبي أو إلى أ
. وجوب معرفة اهلل تعالى: اإليماف بأف معرفة اهلل تعالى ومعرفة موقعنا منو أىم الواجبات، من 5

 حيث إف ىذه المعرفة تتناوؿ أصل وجودنا، وسبب دوامنا، ومعنى حياتنا.
. حرمة التقليد في أصوؿ الدين: اإليماف بأنو ال يجوز التقليد في أصوؿ الدين على اإلطالؽ، 6

بل يجب أف ينظر كل مكلف في األدلة على ما يعتقده. مستند ىذا الرأي ىو أف أصوؿ الدين 
ترتكز على األدلة العقلية، وال يحق ألحد أف يتنازؿ عن استقاللية عقلو لصالح عقل غيره على 

. اإليماف بأف العقل من أدلة التشريع في اإلسالـ: فالعقل يدرؾ الحسن 7االطالؽ مهما كاف. 
لقبح في األفعاؿ. فإذا جـز العقل بأف في فعل ما مفسدة، وفي فعل آخر مصلحة، حـر أو ا

 األوؿ ووجب الثاني. وإذا تعارض ُمدرؾ العقل مع داللة النص، لـز أف يرجح بينهما.
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. حجية النصوص الظنية: ال يجب التصديق بداللة النصوص الخبرية ػ وىي التي تخبر عن 8
يكن ثبوتها قطعياً، نحو: المالئكة موجودة. ذلك ألنها تحكي عن واقع موجود، أمر ما ػ ما لم 



وتدعو إلى العلم بو، وال يجب العلم، وجوباً شرعياً يعاقب مخالفو، إال بما كانت الداللة عليو 
قطعية. وأما النصوص اإلنشائية الظنية، وىي نحو األوامر والنواىي، فيجوز العمل بمقتضاىا 

 قيق مصلحة للعبد. وعادة العقالء االكتفاء بالظن في تحديد مواطن المصلحة.ألف غرضها تح
. العبادات شكر هلل والتشريعات مصالح للعباد: إف العبادات التي في الشريعة من صالة 9

وصياـ وزكاة وحج وتعظيم شعائر اهلل ونحوىا تؤدى على وجو الشكر لو جل جاللو. وأما 
مصالح للعباد. ألف العبادات تؤدى شكراً هلل تعالى، فإنو يمكن الشرائع األخرى فتؤدى ألنها 

أف نتصور عدـ عمل العقل فيها. أما التشريعات األخرى، فألنها تؤدى لتحقيق مصالح الناس 
 يمكن إدراؾ وجو تلك المصالح.
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 لواـز المنهج العقلي
 

دي كثيراً إلى وجود تيارات من لواـز المنهج العقلي ضرورة االستقالؿ في التفكير الذي يؤ 
متباينة، بخالؼ غيرىا من المناىج التي تؤدي إلى استقرار نسبي في التعدد الفكري. بعض ىذه 
التيارات قد تنشأ مضادة للفكرة األصلية، ولكن ال يمكن أف تستحق البقاء، وتتطلب التطور إال 

ة للتمسك بها. فإذا كاف ثمن بالحرية الفكرية. وأما الفكرة التي ال تستحق البقاء فال ضرور 
الحرية ىو التباين فليكن. وقد يرى البعض أف المنهج العقالني يؤدي إلى خروج كثير من الناس 

عن اإلسالـ، ألف من لوازمو حرية التفكير، ولكن ال يمكن أف تعطي الحرية قيمة عليا في أي 
ذلك ثمن الحرية. إضافة مجاؿ، إال وتنعكس عليك في بعض التفاصيل، وىذه طبيعة الحياة، و 

إلى النتائج الكبرى لنحو ىذا المنهج عند صياغة رؤية للحياة، فهناؾ نتائج فرعية تتوخى منها. 
ذلك أف مقتضى ما سبق يعني أف ال تشيع كثير من الخرافات التي شاعت في المجتمعات 

ص عن المسلمة، نحو ما شاع عن الحسد والعين، والكرامات المعجزة، واألخبار والقص
الدجاؿ، وغيرىا. فعلى سبيل المثاؿ ينتج المنهج رأياً مفاده أنو ال يجوز أف تقع معجزة لغير 

األنبياء، وذلك باعتبار أف وقوع ذلك يفقد األنبياء اختصاصهم بها، وبالتالي فال يصح أف نقبل 
ة. كما أو نروي كرامة من الكرامات التي تخالف السنن، وتشبو في طبيعتها المعجزات النبوي

سيفسر العين أنها كناية عن الحسد والمكيدة، وليست أكثر من ذلك، باعتبار أف المعنى 
الشائع بين العامة يقتضي أف المشاىدة غير صحيحة، وال يمكن قبوؿ ذلك. وأما الدجاؿ 



فباعتبار أف النصوص الواردة فيو قد جعلت لو من المعجزات ما ال يمكن أف يمتحن اهلل تعالى 
 ه، أو يظهره على عدو من أعدائو، وعليو فال يمكن قبوؿ تلك الروايات.بو عباد
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 الرؤية الدينية
 

سبق القوؿ بأف الرؤية الدينية تطلب من اإلنساف أف يتمثل حقيقة}ِإنَّا لِلَِّو َوِإنَّا ِإلَْيِو رَاِجُعوف{ 
الرؤية الدينية تقـو على  وتبعاً لذلك إنشاء مشروع سياسي يرعى حقوؽ الناس. بعبارة أخرى فإف

أصلين أساسيين ىما: اإليماف باهلل واليـو اآلخر من جهة، ومن جهة أخرى اإليماف بضرورة 
 إقامة الدولة العادلة باعتبارىا المشروع السياسي الذي يحقق الغرض.

 … األصل األوؿ: اإليماف باهلل واليـو اآلخر
ـو اآلخر. واإليماف بو تعالى يتضمن أمرين: معرفة يتعلق األصل األوؿ باإليماف باهلل تعالى والي

ذات اهلل، ومعرفة أفعاؿ اهلل. والمعرفة بذاتو تعالى تستند إلى التوحيد، وأما المعرفة بأفعالو تعالى 
فتستند إلى الحكمة. السمة العامة لهذه الرؤية في معرفة ذات اهلل تعالى أنها توحيدية،تضع حدا 

اهلل تعالى وبين خلقو. حدا يجعل من األلوىية مرتبة ال يستحقها إال  فاصال ال يمكن تجاوزه بين
اهلل الواحد األحد، وتجعل كل من سواه عبداً مخلوقاً داخرًا ال حوؿ لو وال قوة مهما بلغ من 

[. ال 11تفوؽ في خصائصو المادية. فترى أف اهلل تعالى واحد }لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء{]الشورى:
فات الخلق الدالة على حدوثهم. وأف كل ما خطر بالباؿ وتصور بالوىم يوصف بشيء من ص

فاهلل تعالى بخالفو. فليس بجسم، وليس لو شكل وال صورة، وال طوؿ وال عرض وال عمق. ال 
يتحرؾ وال يسكن. ليس بذي أجزاء. وليس لو جوارح وال أعضاء. وليس بذي جهات ال بذي 

فوؽ وال تحت. ال تراه العيوف ، وال تدركو األبصار ،  يمين وال شماؿ، وال أماـ وال خلف وال
وال تحيط بو األوىاـ ، وال يسمع باألسماع. عالم قادر حي ولم يزؿ كذلك، وال يزاؿ. عالم 

قادر حي ال كالعلماء القادرين األحياء. القديم وحده وال قديم غيره. عالم بما كاف، وما يكوف، 
( ىو اإللو وال إلو 2مو بأفعالنا ال يؤثر عليها إطالقاً)( وعل1وما لم يكن لو كاف كيف يكوف)

سواه ، وال شريك لو في ملكو ، وال وزير لو في سلطانو ، وال معين لو على إنشاء ما أنشأ وَخْلق 
 ما َخَلق.
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لم يخلق الخلق على مثاؿ سبق ، وليس خلق شيء بأىوف عليو من خلق شيء آخر وال بأصعب 
فال يجوز عليو اجترار المنافع وال تلحقو المضار ، وال ينالو السرور واللذات ،  عليو منو. الغني

وال يصل اليو األذى واآلالـ وال يلحقو العجز والنقص، وال تجري عليو اآلفات ، وال تحل بو 
العاىات. إلو يتعالى عن كل خصائص وسمات المادة. ال يمكن الوصوؿ إليو إال عبر التأمل في 

ىي مخلوقاتو. وذلك من خالؿ تفاعل بين المسلمات العقلية، وبين المشاىدات  أفعالو التي
الحسية. عند معرفة أفعالو نجد أف ىذه الرؤية عدلية، تؤمن بحكمة اهلل في أفعالو، وبعدلو في 
معاملة مخلوقاتو. ىذه الرؤية العدلية تحدد موقفنا من اهلل تعالى بدرجة قد تتجاوز تأثير الرؤية 

ة؛ ألنو بدوف العدؿ اإللهي فال قيمة على االطالؽ ألي تقييم لموقفنا من اهلل تعالى، التوحيدي
 ألف أي موقف سنتخذه عندئٍذ لن يكوف لو أي انعكاس مؤكد.

العدؿ أيضاً يشكل منهج الحياة في التعامل مع الخلق؛ فإف عدالة اهلل تعالى مع خلقو تنعكس، 
عدلية تؤمن أنو تعالى ال يظلم، وال يكذب، وال يعبث. فال وتدعو إلى العدالة بين خلقو. الرؤية ال

ينزؿ ضرراً على أي مخلوؽ، إال إذا كاف لذلك نفع أعظم من الضرر في الدنيا أو في اآلخرة، 
أو كاف عقوبة مستحقة. كما إنو تعالى ال يفعل فعاًل إال إذا كاف فيو مصلحة عائدة إلى خلقو. 

عالى ال يمكن أف يدعنا بغير إرشاد، كما إنو ال بد من المناصفة وتؤمن ىذه الرؤية العدلية بأنو ت
بين المخلوقات، ويجب أف نكوف أحرارًا في اختياراتنا، وتؤمن بضرورة تعويض اهلل لنا، وتأييده. 

 وينتج عنها ما يلي:
. الرساالت: إف بعثة األنبياء ضرورة يقتضيها عدؿ وحكمة اهلل تعالى، حيث إنو تعالى لم يكن 1
 يترؾ عباده بغير إرشاد.ل
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. اليـو اآلخر: إف ضرورة التناصف بين العباد، وضرورة أف يكافأ المحسن على إحسانو، 2
وضرورة أف يؤاخذ المسيء على إساءتو، يدؿ على أف ىناؾ بعد الحياة أمرًا. وأما تفاصيل اليـو 

دلت على أف اهلل تعالى  اآلخر، فال سبيل للعقل إلى معرفتو، وإنما يعرؼ بالنصوص. وقد
سيدخل الفاسقين نار جهنم خالدين فيها أبدًا، وأنو لن يغفر لهم بعد مماتهم، ولن يقبل فيهم 

 شفاعة أحد، بل لن يشفع لهم أحد ابتداًء.
. حرية إرادة االنساف: من أىم ما يتفرع عن العدؿ اإليماف بأف اإلنساف ىو الفاعل ألعمالو 3

هلل أي إلجاء للعبد نحو فعل من األفعاؿ. فاإلنساف يصنع مصيره. وما بغير أف يكوف ىناؾ من ا
يشيع في الثقافة العامة حوؿ بعض القضايا التي توضع خارج االختيار اإلنساني المطلق غير 



صحيح. * من ذلك أف الطاعات والمعاصي من العبد، وليس هلل تعالى فيها أي فعل. قد يقوي 
طاعة أو ترؾ معصية، وىذا يسمى "اللطف"، وقد يترؾ اهلل تعالى  اهلل تعالى نية العبد على فعل

عبدا وشأنو في مواجهة المعصية وىذا ىو الخذالف. ولكن اللطف والخذالف ال يُلجئاف العبد 
بأي نحو من اإللجاء نحو فعل من األفعاؿ. * وأعمالنا ونتائجها المترتبة عليها من أعمالنا 

إال من حيث اللطف. فالنجاح والفشل العائد على الفرد يعود  نحن، وليس هلل تعالى فيها فعل،
في نهاية األمر إلى فعل من أفعاؿ العباد. * و الحوادث المتعمدة وغير المتعمدة تعود 

مسؤوليتها على جهة إنسانية. فعبارة "قدَّر ولطف" ، أو "قدر وما شاء فعل" عندما نرى من 
دقيقة؛ ألف اهلل تعالى لم يُقدّْر على عبٍد ِفعَل فعٍل  أصابو حادث، أو أمر غير مرغوٍب فيو غير

أصاًل. أما إذا قصدنا أف اهلل تعالى قدر علينا أف نكوف مخلوقات ضعيفة: تتألم، وتمرض، 
وتموت؛ ثم لطف بنا، فسهل علينا آثار ذلك األمر، فهذا المعنى صحيح. * واألرزاؽ أيضا 

 عباده(( ىو بأحد المعاني التالية: تعتمد على عمل اإلنساف، وقولنا))اهلل يرزؽ
 أ. أف اهلل تعالى ىو الخالق للنعم التي نتنعم بها.
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ب. أف اهلل تعالى يرزؽ عباده بمعنى أنو يبيح لهم ما خلقو من النعم، وأكثر اآليات التي تناولت 
ف لديو كذا الرزؽ في القرآف تناولتو بهذا المعنى. وىذا المعنى يفيد أف قولنا عن شخص: فال

وكذا ال يعني بالضرورة صحة قولنا عن نفس ذلك الشخص: فالف رزقو اهلل كذا وكذا؛ ألف ما 
أخذه بالحراـ ليس رزقاً لغاصبو. ج. أف اهلل تعالى يرزؽ عباده بمعنى أنو ُيّسهّْل لهم الحصوؿ 

ل لَُّو َمْخَرجاً، َويَػْرزُْقُو على بعض ما خلقو من النعم وىي المراد بقولو تعالى }َوَمن يَػتَِّق اهلل َيْجعَ 
[. وىذه تكوف بطرؽ منها: أف اهلل تعالى يلين قلوب 3-2ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب{]الطالؽ:

الناس لعبده بحيث ال يصعب عليو حصوؿ ما يريده منهم. وىذا التليين ليس فيو إلجاء، بل ىو 
ما يريد من الرزؽ. ومنها أف اهلل مجرد تليين، أو أنو تعالى يلهم عبده معرفًة بها يحصل على 

تعالى يبارؾ لعبده في ما يعملو من أمور فإذا زرع بارؾ لو وإذا رعى بارؾ لو.فالقاعدة فيها 
واألصل أف الحصوؿ عليها جميعاً منهم ال فعل هلل تعالى فيها إال من حيث أنو خلقها ويسر 

ى ذلك باأللطاؼ. * واألعمار أسباب الحصوؿ عليها، مع التأكيد على أنو تعالى قد يعين عل
أيضا تتأثر بأعمالنا وأفعالنا، فلنا أف نطيل العمر كما لنا أف نقصره. نطيلو بأف نهتم بأنفسنا، 

ونقصره بأف نقتل أو نظلم أو نهمل أنفسنا. * والزواج ليس قسمة ونصيب كما يشيع، بل ىو 
هلل إليو. وفعلو تعالى فيو قد قرار من الزوج والزوجة، أو من المجتمع من حولهم، وال يلجئ ا



يكوف باللطف أو بالخذالف. * والواقع السياسي ال يخضع إال ألعمالنا ومواقفنا. فاهلل تعالى ال 
يهب الملك ألحد، كما ال يْنزعو من أحد. ومعنى قولو تعالى: }تُػْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء{]آؿ 

نا طاعتهم؛ كما في قولو تعالى }َوتَػْنِزُع اْلُمْلَك [ ىو أنو تعالى يُػبػَيّْن لنا من يجب علي26عمراف:
[ فالملك 247[ }ِإفَّ اهلل َقْد بَػَعَث َلُكْم طَالُوَت َمِلًكا{]البقرة:26ِممَّْن َتَشاُء{]آؿ عمراف:

 الذي
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َك آتاه اهلل لطالوت لم يكن إال أنو أمر بني إسرائيل بطاعتو؛ ومعنى قولو تعالى: }َوتَػْنِزُع اْلُملْ 
ِممَّْن َتَشاُء{ أي أنو تعالى يُػبَػيّْن لنا من ال يجوز علينا طاعتهم. وليس المعنى أنو تعالى يوصل 

 إلى الملك من يشاء، ويْنزع بعض الملوؾ عن عروشهم كما يشيع بين الناس.
. التعويض: ويعني أف اهلل سبحانو وتعالى سيعوض عباده في اآلخرة على ما أصابهم من 4

، أو تعب في الحياة الدنيا بأعواٍض يتمنوف معها لو أف حياتهم كانت شقاًء. فاهلل مشقة، أو حزف
 تعالى ال يْنزؿ علينا أضراراً إال لعقوبة سابقة، أو لمصلحة للعبد مع العوض على ذلك.

. التأييد والعوف: بمعني أف اهلل تعالى سيعين كل من يريد السعي إليو. فمع أنو تعالى قد مكننا 5
ال يدعنا، بل يقوي عزائمنا، ويلقي الخواطر في عقولنا. وقد يتعارض ىذا مع وجود  إال أنو

إبليس، إال أف التدقيق في تأثيره وفق ما دؿَّ عليو القرآف الكريم يؤكد أف ليس لو إال تقوية 
[، 27بَِعيٍد{]ؽ: الدواعي، أما في الواقع فكما قاؿ تعالى: }رَبػََّنا َما َأْطغَْيُتُو َوَلِكْن َكاَف ِفي َضاَلؿٍ 

بمعنى أف من عصى لم يضل بفعل إبليس وإنما بفعلو وإرادتو، وما كاف من إبليس إال أف شدد 
، تقريباً كما يعمل أي رفيق سوء من البشر. وكذلك الخذالف من اهلل تعالى فليس ىو أكثر  العـز

عالى ىو بمعنى من كونو تعالى ترؾ العوف بسبب معاصي من المكلف. وكذلك التسليط من اهلل ت
الخذالف، ولكن لما كاف الخذالف في كثير من الحاالت مؤدياً إلى تسلط الشياطين والظلمة 

 سمي الخذالف باسمو.
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 األصل الثاني: اإليماف بوجوب قياـ الدولة العادلة
 

أغلب المسلمين جعلوا موضوع الدولة من فروع الدين،وأكدوا أنها ال يجب أف تحتل المكانة 



لعليا. كاف ذلك على أساس أف كل قضية عملية، غير اعتقادية، فهي من الفروع. يتضح وفق ما ا
سبق أف الدولة ال يصح إال أف تكوف من أصوؿ الدين، وأنها تختلف نوعاً عن جميع األعماؿ 
األخرى العبادية وغيرىا، حيث إنها جميعاً تعتمد على الدولة العادلة في بقائها ذا معنى. فكل 

نقـو بو يجب أف يؤوؿ إلى تحقيق مصالح العباد، فإذا كانت الدولة جائرة، أو لم تكن تعمل ما 
على تحقيق العدؿ بين الناس، فإف كل ما دوف ذلك يضيع معناه. إضافة إلى ذلك فإف النفع 
العائد من الدولة يعود على األمة أجمع، بخالؼ غيرىا والعبادات على وجو الخصوص والتي 

على الفرد أو بعض األفراد. وقد أشار إلى ىذا الخبر المرفوع:))لو أف عبدا قاـ يعود نفعها 
ليلو، وصاـ نهاره، وأنفق مالو في سبيل اهلل ِعْلقاً ِعْلقاً، وعبد اهلل بين الركن والمقاـ، ثم يكوف 

آخر ذلك أف يذبح بين الركن والمقاـ مظلوماً لما صعد إلى اهلل من عملو وزف ذرة؛ حتى يظهر 
لمحبة ألولياء اهلل، والعداوة ألعداء اهلل(( وأولياء اهلل تعالى ىم الدعاة إلى الحق والعدؿ ا

ومحبتهم تكوف بنصرتهم. وأما أعداؤه فهم الظالموف المتعدوف على حقوؽ العباد وحرمات اهلل، 
ىػ( حيث قاؿ في 298وعداوتهم بإزالة ظلمهم وجورىم. ومنو ما قالو يحيى بن الحسين )ت 

كالـ لو عن أولوية الوقوؼ أماـ الظالمين على بقية الطاعات: ))وكيف ال يكوف الجهاد   معرض
أعظم فرائض الرحمن، وىو عاـ غير خاص لجميع المسلمين؟ وَعمُل من عِمَل بو شامل لنفسو 

ولغيره من المؤمنين؛ ألف الجهاد عز ألولياء اهلل، مخيف ألعداء اهلل، مشبع للجياع، كاٍس للعراة 
اع، ناٍؼ للفقر عن األمة، مصلح لجميع الرعية، بو يقـو الحق، ويموت الفسق، ويرضى الني

الرحمن، ويسخط الشيطاف، وتظهر الخيرات، وتموت الفاحشات. والمصلي فإنما صالتو 
وصيامو لنفسو، وليس من أفعالو شيء لغيره، وكذلك كل فاعل خير فعلو لنفسو ال لسواه وكيف 

 ال
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د في سبيل اهلل ُفضّْل على جميع أعماؿ المؤمنين؟ وبو يحيا الكتاب المنير، ويطاع يكوف الجها
، ويتنفس  اللطيف الخبير، وتقـو األحكاـ، ويعز اإلسالـ، ويأمن األناـ، وينصر المظلـو

، وتنفى الفاحشات، ويعلو الحق والمحقوف، ويخمل الباطل والمبطلوف، ويعز أىل  المهمـو
دى، وتشبع البطوف الجائعة، وتكسى الظهور العارية، وتقضى غرامات التقوى، ويذؿ أىل الر 

الغارمين، وينهج سبيل المتقين، وينكح األعزاب، ويقتدى بالكتاب، وترد األمواؿ إلى أىلها، 
وتفرؽ فيما جعل اهلل من وجوىها، ويأمن الناس في اآلفاؽ، وتفرؽ عليهم األرزاؽ((. ومن 

مامة من أصوؿ الدين)اإلمامية واإلسماعيلية(، ولكن ليس المدارس اإلسالمية، من جعل اإل



باعتبارىا قيادة زمنية، ضرورية لحياة الناس، أي ليس بمعنى الدولة، وإنما باعتبارىا قيادة فردية 
ضرورية لمعرفة الدين. فوفق ىذه الرؤية ال يمكن للدين أف يُعرؼ بغير اإلماـ، ومن ىذه الحيثية 

 أصوؿ الدين. ُجعلت اإلمامة لديهما من
 وما يتعلق بالتنظير لقياـ الدولة يمكن تقسيمو إلى قسمين:

 المبادئ التي تمثل بمجموعها جوىر النظرية.
المبادئ التي تمثل آليات الوصوؿ إلى الحكم ومن بعد ذلك ممارستو. والذي يجب ذكره ىنا 

ف يكوف لو صفة إنما ىو األمر األوؿ حيث إف الثاني يخضع العتبارات ظرفية، وال يمكن أ
 اإلطالؽ.
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األوؿ من تلك المبادئ وأىمها: أف اهلل تعالى خلق البشر متساوين في الحقوؽ االجتماعية 
والسياسية، وبالتالي فال يحق ألحٍد مهما كاف أف يُػَقيَّْد حرية أي مخلوؽ آخر، كما ال يحق 

ق ألحٍد أف يتقدـ أو يتصدر ألحد أف يخضع نفسو لمخلوؽ آخر إال بإذف من اهلل، كما ال يح
غيره من الناس إال بإذف من اهلل تعالى أو لمصلحة مشتركة تعمهم جميعاً. وإف اهلل تعالى إذ يأذف 

فال يأذف إال بما يقرُّه العقل ويؤيده؛ ألف اهلل تعالى ال يأذف بما يخالف العقل أبدًا. الثاني: أف 
هم من الظلم والخوؼ والفقر والجهل، ىو إقامة نظاـ سياسي عادؿ يرعى حقوؽ الناس، ويؤمنّْ 

من أصوؿ الدين. وىو من مدلوالت األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر. وفي غياب ىذا األمر 
يصبح "التقلب باألمواؿ والتجارات والمكاسب في وقت ما ُتعطَّل فيو األحكاـ ويُنتهب ما جعل 

الضعفاء ليس من الحل واإلطالؽ كمثلو في  اهلل لألرامل واأليتاـ والمكافيف والزَّْمَنى وسائر
وقت والة العدؿ واإلحساف والقائمين بحدود الرحمن." قاؿ د. محمد عمارة معلقاً عليها: ىذا 

الحكم يجعل الكسب في مثل ىذه الظروؼ ال يمكن أف ينجو من التلوث بمثل ىذه 
ع تطهيرًا للكسب الظالمات. وفي ىذا الحكم حثّّ على العمل لتغيير الجائر من األوضا 

والمأكل وإراحة للضمير. الثالث: وىو يتفرع بشكل طبيعي عن الثاني، وىو وجوب المشاركة 
السياسية الفاعلة من جميع أفراد األمة في تأسيس ذلك النظاـ، وفي رعايتو وحمايتو. وىذا 

ؼ يفرض على المجتمع المسلم التواجد اإليجابي والفاعل في الساحة السياسية، مع اختال
شكل التواجد وآليتو باختالؼ الظروؼ الموضوعية، كما يفرض على المجتمع السعي الدؤوب 

وصوالً لنحو ذلك النظاـ، حتى لو لـز األمر التدخل القسري، وبالتالي يخلق لنا مجتمعاً مشاركاً 



راقبة ومراقباً للوضع السياسي في البالد، إضافة إلى أنو يخلق شعوراً لدى القائمين باألمر بالم
 المستمرة لهم وألعمالهم. الرابع: إف الدولة تعبر عن مصالح المجتمع بجميع أطيافو واتجاىاتو
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المختلفة وإنو ال يجوز لها أف تكوف طرفاً من أطراؼ الصراع االجتماعي بأشكالو المختلفة، 
ر عن شيء وإنما ىي مظلة يستظل بها جميع أفراد المجتمع مهما تناقضت ىوياتهم، وقد عبَّ 

ىػ( حيث: أوجب على من قاـ 145من ىذا المبدأ اإلماـ محمد بن عبد اهلل النفس الزكية)ت
بهذا ألمر الدعاء لجميع الديانين، وقطع األلقاب التي يدعى بها فرؽ المصلين، وغلق األبواب 

وأغرى التي في فتح مثلها يكوف عليهم التلف، واالمساؾ عمَّا شتت الكلمة، وفرَّؽ الجماعة، 
بين الناس فيما اختلفوا فيو وصاروا بو أحزاباً، والدعاء لطبقات الناس من حيث يعقلوف إلى 

السبيل الذي ال ينكروف وبو يؤلفوف، فيتولى بعضهم بعضاً، ويدينوف بذلك، فإف اجتماعهم عليو 
ة دينية. إثبات للحق وإزالة للباطل. الخامس: إف القيادة في الدولة قيادة سياسية، وليست زعام

فالقيادة السياسية ىي التي يراد منها أساساً رعاية مصالح العباد. والزعامة الدينية ىي تلك التي 
تملك حقاً زائداً أو حصرياً في أف تتكلم وتمثل الدين. فمع أف قياـ الدولة مما يجب أماـ اهلل 

سياسية وليست زعامة  تعالى، ومع أنو يجب طاعة الدولة فيما تأمر بو، إال أنها مع ذلك قيادة
دينية. فليس لها والية على الدين، وال يعتبر رأيها في األمور الدينية ملزماً للجميع. وتنحصر 

واليتها في ما يحقق غرض وجودىا وىو تحقيق العدؿ واألمن بين الناس. ىذا ال يمنع من 
كوف للقيادات فيها اشتراط مؤىالت دينية وعلمية وخلقية لمن يتولى أمورىا. كما ال يمنع أف ي

مواقف دينية تتميز عن غيرىم، ولكنها ال تلـز إال من اقتنع برأيهم. أيضاً ال يتعارض ىذا مع 
اعتبار أف طاعة القيادة فيها ثواب من اهلل، وأف معصيتها عليها إثٌم، ألف ذلك يعود إلى أنو 

األمة من ىو أكثر ديناً يترتب على الطاعة والمعصية مصالح ومفاسد لألمة. أخيرًا قد يكوف من 
ممن في رأسها، ولكن لما كانت العبرة بالقدرة على القيادة لم يمتنع ىذا األمر. ىذه األفكار 

 تمثل أبرز مرتكزات المشرع السياسي الزيدي. ما سواىا من
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عناصر فرع عليها، وأغلبها ػػ إف لم يكن جميعهاػ إنما يتناوؿ آلية الوصوؿ إلى الحكم، كما 
يتناوؿ آلية انتقاؿ الحكم وطريقة حل النزاعات المحتملة حين انتقاؿ الحكم، وىي قضايا على 



أىميتها ال تعدو أف تكوف إجرائية ونسبية بخالؼ تلك األمور التي تحدد دوافع الحركة 
ا وشكلها العاـ، وىذه األفكار ػػ كما ىو واضح ػػ أساس أي مشروع سياسي معاصر وأىدافه

 يهدؼ إلى إقامة العدؿ، وإلى إبقاء اإلسالـ في الحياة العامة.
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 االجتهاد عند الزيدية
 

من أبرز ما تميز بو الزيدية في فقههم ىو االجتهاد. ىذه الميزة جعلت مذىبهم )) أكثر 
مية نماًء وقدرة على مسايرة العصور(( على حد تعبير الشيخ محمد أبو زىرة. المذاىب اإلسال

االجتهاد َمَلكة علمية ونفسية ُتمكن صاحبها من استنباط األحكاـ الشرعية من مظانها، والثقة 
بنتائج ذلك االستنباط بقطع النظر عن مخالفة أو موافقة السابقين من العلماء. وعندما نقوؿ: 

، فقد يجمعها واحد، ولكن ال إنها ملكة، ن ؤكد أنها ليست مجرد تحصيل مجموعة من العلـو
يستطيع أف يستنبط حكماً واحدًا. وعندما نشير إلى أنها علمية ونفسية، نشير إلى أنو ال يكفي 
امتالؾ الملكة العلمية، إذ أف صاحبها قد يستطيع عندىا أف يستنبط أحكاماً، ولكن ما لم تكن 

شجاعة على العمل بما أداه إليو بحثو وتأملو، فإف وجود تلك الملكة لن يفيد  لديو الجرأة وال
كثيرًا. والقوؿ بأنها ملكة ال يعني أنها غير مكتسبة بل يمكن اكتسابها بالجهد والمثابرة. 

والتعريف الشائع لالجتهاد بأنو استفراغ الفقيو الوسع في تحصيل ظنٍّ بحكم شرعي. إنما يشير 
لمجتهد، ولكنو ال يبين جوىر االجتهاد، أو منطلقو األساسي التي ىي امتالؾ إلى ما يعملو ا

الملكة المشار إليها. أصعب ما في االجتهاد امتالؾ الملكة النفسية. فقد يستطيع طالب علم 
مجد في تحصيلو أف يمتلك الملكة العلمية، ولكن األمر ليس كذلك بالنسبة للملكة النفسية. 

ثة أمور: أولها: إف زيادة العلم تولد التواضع، وغالباً ال يحصل المرء على والسبب يعود إلى ثال
الملكة العلمية إال بعد تحصيل علمي معمق، يتولد معو تواضع شديد، وشعور ىائل بالجهل. 
ىذا يتنافى مع ما تتطلبو الملكة النفسية من الثقة بالنفس، وبنتيجة البحث العلمي. ثانيها: إف 

ي نهاية األمر االفتاء، وكل من يخشى اهلل يهاب من تحمل نتائج الفتوى، االجتهاد يعني ف
ويفضل أف يتحمل غيره ذلك. ثالثها: إف طبيعة العالقة بين طالب العلم والرموز العلمية الذين 

 استفاد منهم تولد شعوراً بالدونية أمامهم بحيث اليجرُو على ممارسة التفكير
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ههم. يقابل االجتهاد التقليد، وىو أساساً غياب الملكة النفسية أواًل، ثم مستقالً عن رأيهم وتوج
الملكة العلمية. وعملياً ىي العمل وفق قوؿ الغير. وذكر الدليل ال يغير من واقع التقليد، فكل 

من ليس لديو الملكة مقلد ضرورة، سواء عرؼ دليل القوؿ أـ لم يعرفو. ألنو إف كاف فاقدًا 
فإف معرفتو بالدليل لن تنفعو حيث إنو ال يملك قدرة على تقييم ذلك الدليل.  للملكة العلمية

وإف كاف لديو الملكة العلمية وفاقداً للملكة النفسية فإنو لن يتبع القوؿ بسبب الدليل، وإنما 
بسبب المصدر القائل. وقد حرصت المدرسة الزيدية على إبقاء تلك الملكة النفسية بين 

يلة ذلك أف حرمت على من امتلك الملكة العلمية ممارسة التقليد، علمائها، وكانت وس
وأوجبت عليو اتباع رأيو دوف رأي غيره. كاف ىذا لتقديرىم لالستقالؿ الفكري والعلمي. أما من 
لم يمتلك تلك الملكة العلمية، فلم تطلب منو أف يمارس االجتهاد بل أجازت لو أف يقلد أىل 

مـو وممنوع وبين تقليد واجب. فالمذمـو الممنوع ىو التقليد من العلم. فميزت بين تقليد مذ
قبل أىل الملكات االجتهادية، وأما الواجب فهو التقليد ممن فقدىا. وقد حرصت من ىذا أف 

ال يتوقف أىل االجتهاد عن ممارستو، كما حرصت أيضاً على أف ال تخلق فوضى علمية في 
ج من التقليد معرفة الدليل من كتاب أو سنة، بحيث الساحة بأف توىم الناس بأنو يكفي للخرو 

يصير كل من قرأ كتاباً في الحديث ظاناً نفسو مجتهدًا. وقد نجحت في ىذا. من االنجازات 
األخرى التي حرص عليها الزيدية، وىي تأتي في موازاة االنجاز السابق ىو إيجاد التوازف بين 

على رأي فقهي موحد خصوصاً في القضايا  أمرين: أحدىما: الحاجة إلى استقرار المجتمع
العامة، يمنع من بلبلة فقهية بين الناس، حيث يكوف لكل جماعة رأيها الفقهي الخاص بها. 

ثانيهما: المحافظة على حق االجتهاد الذي قد يفضي إلى استنباط آراء تخالف اآلراء السائدة 
 قطعاً.
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شترطتو أصالً من أف يكوف اإلماـ مجتهدًا، فبذلك وقد نجحت من خالؿ أمرين: أولهما: ما ا
 منحت الدولة حقاً شرعياً في ممارسة االجتهاد.

 ثانيهما: بأف قسمت مجاؿ االجتهاد على دوائر مختلفة:
. دائرة الحقوؽ المتعدية: وىي تلك التي يكوف الحكم فيها مؤثراً على العالقات بين الناس 1

حكم لصالح طرؼ من األطراؼ ىنا، يؤثر على حقوؽ أطراؼ مثل أحكاـ الزواج والتجارة. فأي 
أخرى بشكل مباشر. فلو حكم ببطالف نكاح رجل، أثر ىذا تلقائياً على نكاح زوجتو أيضاً، 
وربما غيرىا. ىذا بخالؼ األحكاـ التي تأثيرىا ال يتعدى الفرد، مثل األحكاـ العبادية. فلو 



بتلك الكيفية لن يؤثر بطالف وضوئو على  حكم ببطالف وضوء على شكل ما، فإف من توضأ
 غيره من األشخاص، بل سيخصو ىو وحده.

 . دائرة الحلقات العلمية: وىي دائرة العلماء، وطلبة العلم.2
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. دائرة الحقوؽ الفردية: وقد سبق تعريفها. فدائرة الحقوؽ العامة جعلت صالحية االجتهاد 3
االجتهاد واختيار األحكاـ المالئمة، فلم يجد أىل العلم  في أمورىا. وألف الدولة قادرة على

مشكلة في ىذا األمر. ودائرة الحلقات العلمية جعل االجتهاد فيها مفتوحاً لكل من كانت لو 
الملكة. فوجدنا مجموعة كبيرة من العلماء عبر العصور ممن كانت لو آراء جريئة خالفت 

يلة. وقد كانت ىذه الحلقات من خالؿ مؤلفاتها السائد والسابق وبمنهجية علمية عميقة وأص
وآراء علمائها بمثابة الروافد التي تغذي حاجة الدولة باآلراء األصيلة التي تنتقد ما ىو سائد، 

وتقترح بدائل عنو. ولهذا السبب لم يمكن القوؿ: إف للزيدية مذىباً فقهياً محددًا، بل كاف فيو 
ن اجتهاداً مطلقاً. ونجد كلمة "مذىب" في كثير من مدارس فقهية متعددة، بتعدد المجتهدي

المصادر الفقهية الزيدية بعد القرف الثاني عشر، فقد يقاؿ: المذىب ىو كذا وكذا، وليس 
المقصود بتلك الكلمة أف مذىب الزيدية الفقهي ىو كذلك، فكما سبق ال يوجد مذىب فقهي 

زيد بن علي األكوع، ثم تابعو القاضي للزيدية. وتشير الكلمة إلى اصطالح تبلور مع القاضي 
ىػ(، في تعليقاتهما على كتاب شرح األزىار، فقد وضعا 1169حسن بن أحمد الشبيبي )

اصطالح )مذىب( عند االختيارات الفقهية التي رأيا وفق اجتهادىما أنها أكثر مالئمة للمنهج 
م، واإلماـ محمد بن القاسم الفقهي لبعض أعالـ أىل البيت الذين ىم: اإلماـ القاسم بن إبراىي

بن إبراىيم، واإلماـ الهادي يحيى بن الحسين، واإلماـ محمد بن اإلماـ الهادي، واإلماـ أحمد 
ابن اإلماـ الهادي. وقد اعتبر رأيهم في تحديد ما الػ "مذىب"؟ ىو المعتمد بين الزيدية على 

ؽ الفردية، فقد اعتبر فيها أف مستوى الدولة، وعلى مستوى الحقوؽ الفردية. وأما دائرة الحقو 
األصل ىو مجموعة من اآلراء التي تمثل في األغلب رأي اإلماـ الهادي يحيى بن الحسين في 
مرحلة أو رأي "المذىب" في مرحلة أخرى. فكانت تلك اآلراء ىي المعتمدة عند تعليم الناس 

 أمور
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فتاء بخالؼ تلك اآلراء في القضايا دينهم. ولكن في الوقت نفسو احتفظ المجتهدوف بحق اال
الفردية، أو في القضايا العامة التي ال يريد أصحابها أف يوصلوىا إلى الدولة. كما احتفظ 

المقلدوف بحق أف يقلدوا علماء في آرائهم التي تخالف اآلراء المعتمدة. وقد شاع رأي بين 
من الزيدية. وذلك على أساس الزيدية يسمح للمقلد أف يأخذ الحكم الشرعي من غير الفقهاء 

))أف االجتهاد ال مذىب لو((. وال يُطلب من المجتهد المستفَتى في تلك الحالة إال أمرًا 
واحدًا: وىو أف ال يكوف الحكم مرتكزًا في ثبوتو على قاعدة أصولية تخالف قاعدة المستفِتي. 

ن صرح بهذا الرأي اإلماـ وىذا المطلب يكاد يكوف نظرياً لندرة نحو تلك األحكاـ. لعل أوؿ م
ىػ. كما سمحوا للمقلد أف يقلد أكثر من مجتهد في وقت 840أحمد بن يحيى بن المرتضى ت

واحد في أوقات مختلفة وذلك على أساس أف األدلة الفقهية ظنية الداللة، وأف أي اجتهاد من 
اع الزيدية أف مجتهد معتبر غالباً يكوف حكمو ضمن دالالت األدلة الظنية. بهذه الطرؽ استط

يحافظوا على كل من: ملكة االجتهاد في حلقاتهم العلمية وما تثمره من تطوير في الفقو، وعلى 
استقرار األحكاـ على مستوى الدولة وطرؽ التعليم، وعلى حق االجتهاد والتنوع في القضايا 

ء ىذا يرى كثير الفردية. وألف وجود االجتهاد سيؤدي إلى تعدد في اآلراء في مسائل بعينها. إزا
من الزيدية أف كل مجتهد مصيب، فال يصح وفق ىذا أف يتنازع الناس الختالؼ االجتهادات 
التي يتبعونها في القضايا الفردية. وأما القضايا العامة، فمع أف كل مجتهد فيها مصيب أيضاً، 

. إال أنو من حق الدولة أف تفرض على الناس اختيارىا في القضايا لكي تحقق االست قرار الالـز
ومعنى كل مجتهد مصيب أحد أمرين: أولها: إف االجتهادات ال تتناقض: فال يعني القوؿ 

بصواب اجتهاد ما في مسألة محددة خطأ من خالفها باجتهاده. ألف االجتهاد إنما يكوف في 
فهم وتفسير النصوص العملية والتي تدعو إلى عمل شيء أو نهي عنو. والنصوص العملية ال 

 بالصدؽ أو توصف
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الكذب فجملة: اذىب إلى البيت. ال توصف بأنها صادقة أو كاذبة، ألنها جملة إنشائية، 
والوصف بالصدؽ والكذب يتعلق بالجمل الخبرية نحو: الشمس مشرقة. والنصوص اإلنشائية 

ف يمكن أف يفهم منها أكثر من معنى، بغير أف ينفي أحدىا اآلخر. حيث إف النفي يستلـز أ
تكوف ذات معيار صدؽ أو كذب، وىو أمر غير متحقق فيها. فلو فهم أحد من النص معنى 

غير الذي فهمو آخر، ألمكن تطبيق المعنيين من دوف مشكلة ألف األعماؿ ال تتناقض، فيمكن 
أف لكل من العملين أف يصدرا عن كال الطرفين بغير أف يتناقضا. وىذا بخالؼ االختالؼ في 



حيث إف كل معنى ينفي المعنى اآلخر. ثانيها: البعض يرى أف هلل تعالى  تفسير نص خبري،
حكماً محدداً واحداً في كل نص إنشائي: وبالتالي فإنو ال يصح إال معنى واحد من المعاني 

المتعددة؛ ولكن المخطئ معذور. والبعض يرى أف المطلوب إعماؿ النص في الحياة، وبالتالي 
ن، وكل مجتهد مصيب من حيث إنو قد قاـ بما طلبو اهلل منو. فإف التعدد في التفسير ممك

مالحظة: عندما يشار إلى سمة االجتهاد بين الزيدية، فإف بعض الُكتَّاب المعاصرين يحاولوف أف 
يحصروا وجود ىذه السمة بين عدد محدود من أعالـ الزيدية وىم محمد بن إبراىيم الوزير 

ىػ(، ومحمد بن إسماعيل 1108وصالح المقبلي)ىػ(، 1084ىػ(، والحسن الجالؿ )840)
ىػ(. وكأنو لم يكن قبلهم من كاف ذا 1250ىػ(، ومحمد بن علي الشوكاني )1182األمير) 

استقالؿ في التفكير، أو نزعة لالجتهاد المطلق. وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف ىؤالء يختلفوف 
أ. الهجـو الالذع على رجاؿ الزيدية في  فيما بينهم اختالفاً بيناً، إال أنهم اشتركوا في قضيتين:

عصرىم، واتهامهم بالجمود والتقليد. ب. عدـ قدرتهم على التمييز بين الدوائر المختلفة 
لممارسة االجتهاد والتقليد بحيث ال توجد فوضى علمية، وال يكثر مدعي العلم والمعرفة. ثم 

 بعد ذلك نجد أنهم اختلفوا بعض الشيء فنجد ما تميز بو:
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. الشوكاني: الميل إلى مذىب أىل الحديث في القضايا المنهجية واألصولية. فمنهجياً كاف 1
يدعو إلى إقصاء العقل تماماً، وعدـ االعتماد عليو ال في عقيدة وال في فقو وال تفسير. 

طاعة وعقائدياً كاف يقوؿ بالتجسيم والتشبيو، ويؤمن بالجبر، ويقوؿ باإلرجاء، كما يؤمن بوجوب 
 الظلمة. وكاف االجتهاد لديو يتلخص أساساً في أمرين:

أ. التوسع في علـو تصحيح وتضعيف األحاديث والجرح والتعديل. وىي أضعف مراتب 
االجتهاد، فعند استنباط األحكاـ نحن بحاجة إلى معرفة النصوص الصحيحة، وأصعب منو 

لتضعيف الذي كاف يدعو إليو استنباط األحكاـ منها. وكل من اطلع على علم التصحيح وا
الشوكاني يرى أنو ال يقدـ علماً أكثر مما كاف فعاًل موجوداً بين الزيدية، ولكن يستهلك وقتاً 

أكثر، ويدخل العالم في متاىات وتفاصيل ال طائل تحتها. وسنجد أف األحاديث التي صححها 
سانيد، وفي الوقت نفسو لن الزيدية معتمدين على مراسيل أئمتهم قد أغنتهم عن التقصي في األ

نجد أف في األحاديث المسندة ما يقدـ كثيرًا بحيث يستحق األمر كل تلك الجلبة التي خلقها 
 الشوكاني وخلفو.

ب. الدعوة إلى نَػْبِذ المؤلفات الفقهية واعتماد نصوص الكتاب والسنة بشكل عاـ، بحيث 



ة. وىذا األمر يؤدي إلى فوضى علمية يفتي المفتي مستدالً على فتواه بنص من الكتاب أو السن
ىائلة في المجتمع، ويحـر المجتمع من االستفادة من تجارب فقهية لمئات السنين. كما أنو ال 

يقدـ شيئاً حيث إف طالب الفتوى لن يستفيد من معرفة النصوص شيئا ما لم يملك ملكة 
م بمجرد اطالعهم على االجتهاد. كما أنو يؤدي إلى خلق أنصاؼ العلماء الذين يظنوف أنه

 صحيح البخاري أو مثلو صاروا من أىل االجتهاد واالفتاء.
. ابن الوزير وابن األمير والجالؿ: التقليل من شأف العقل، دوف إلغائو، مع التشدد في الدعوة 2

 إلى اعتماد روايات المحدثين في أصوؿ الدين، وانتقاد الزيدية لعدـ االعتداد بتلك الروايات.
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. االقتصار على النقد الالذع لواقع عصره، مع الحفاظ على المرتكزات األساسية لألصوؿ 3
 الفكرية والسياسية وىذا ما كاف عليو المقبلي.

إف اعتبار ىؤالء ممثلي الحرية الفكرية واالجتهاد فيو حيف كبير، ويدؿ إما على عدـ اطالع 
العلماء ممن كاف يعمل باالجتهاد، وإما على الحركة العلمية بين الزيدية حيث وجد عشرات 

على أغراض أخرى غير الغرض العلمي المحض. ثم إف من نظر إلى كتابات ابن الوزير وابن 
األمير والشوكاني قطع بأنهم كانوا أقرب إلى التقليد منهم إلى االجتهاد، ولكن ذىب تقليدىم 

 صوب علماء آخرين.
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 الزيدية واإلماـ زيد
 

زيدية" يشير إلى االنتساب إلى اإلماـ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لفظ "ال
قدس اهلل أرواحهم في أعلى عليين، وحشرنا في زمرتهم، ونفعنا بمحبتهم وواليتهم يـو ال ينفع 

ماؿ وال بنوف. وسبب االنتساب إلى اإلماـ زيد% دوف غيره من أئمة أىل البيت"؛ إنما كاف 
يداً جسَّد آمالها، ومبادئها، واستشهد وُصلب عرياناً في سبيلها، في عصر كالح ألف اإلماـ ز 

اندرست فيو معالم الدين من التوحيد والعدؿ وصدؽ الوعيد والجهاد ، واستبدلت بمفاىيم 
التشبيو، والتجسيم، والجبر، وإلغاء الجهاد، وإطماع الفاسقين من الجبابرة والمجرمين بدخوؿ 

مصطفى صلى اهلل عليو وآلو. وقد بين سبب االعتزاء إلى اإلماـ زيد بن علي الجنة وبشفاعة ال



( من 1اإلماـ محمد بن عبداهلل النفس الزكية إذ قاؿ: ))أما واهلل لقد أحيا زيُد بن علي ما َدثَػَر)
سنن المرسلين، وأقاـ عمود الدين إذ اعوج، ولن ننحو إال أثره، ولن نقتبس إال من نوره، وزيٌد 

ألئمة، وأوؿ من خرج داعياً إلى اهلل بعد الحسين بن علي(( وقاؿ أبوه عبداهلل الكامل: إماـ ا
))الَعَلُم بيننا وبين الناس علي بن أبي طالب، والَعَلُم بيننا وبين الشيعة زيد بن علي(( فكاف 

خروج اإلماـ زيد% إذ خرج بمثابة إحياء للدين، وبعثو من جديد. فسالـ اهلل عليو يـو ولد، 
وسالـ اهلل عليو يـو استشهد، وسالـ اهلل عليو يـو يبعث حياً. ظاىر أف العالقة بين الزيدية وبين 
اإلماـ زيد% ليست عالقة اتباع في قضايا علمية. ال شك أف الزيدية تقدر رأي اإلماـ زيد%، 

ف االجتهاد ولكنها ال تلتـز تقليده، بل ال تلتـز تقليد غيره من أئمة أىل البيت، فالزيدية ترى أ
واجب في كل عصر، وفي كل مكاف لكل من ملك أدوات االجتهاد. يحاوؿ بعض المعاصرين 

القوؿ بأف الزيدية تنتسب لإلماـ زيد اسماً فقط، وإال فال عالقة لها بو. يريد ىذا الرأي أف يصل 
، وإ نما الذي مثلها  إلى أف اإلماـ زيد لم يمثل أياً من المبادئ الكبرى التي قاؿ بها الزيدية اليـو

 كاف اإلماـ الهادي يحيى بن الحسين الذي
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استحدث ػ وفق ىذا الرأي ػ مجموعة من اآلراء التي تخالف منهج اإلماـ زيد ومنهج أىل 
البيت. ال يحتاج المرء إلى كثير معرفة ليعرؼ مدى بعد ىذا الرأي عن الحقيقة. فالنصوص 

اإلماـ زيد، ونصوص من بينهما من األئمة، ومنها موجودة، نصوص اإلماـ الهادي، ونصوص 
جميعاً يظهر أف اإلمامين، بل جميع أئمة تلك المرحلة كانوا في األصوؿ الدينية على منهج 

واحد، وأف اختالفهم إف وجد، كاف في القضايا الفرعية، والقضايا التي تتطلب اجتهاداً ورأياً. 
على نص للمؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم  ويالحظ أف من يقوؿ بهذا القوؿ يعوؿ كثيراً 

ىػ(، حيث يقوؿ: إنو لم يبق لمذىب زيد متابع في األصوؿ وال الفروع. وفضال عن أف 1100)
ىذا القوؿ ال يمثل إال رؤية قائلو، فالنصوص الموجودة تبين عالقة اإلمامين ببعضهما. صحيح 

وكاف أغلبهم على مذىب اإلماـ  أف قليالً من الزيدية اتبع مذىب اإلماـ زيد% الفقهي،
الهادي، وذلك ألسباب منها دور اإلماـ الهادي في اليمن، ومنها اشتهار نصوصو، وعظم تأثيره 
على عمـو الزيدية في زمانو وبعده. والمؤرخ المذكور كثير الخلط يعتمد االستنباط والتخمين ال 

]أي من قبل المائتين[ ىم على النصوص. من ىذه التعميمات قولو: ))فالذي كاف من قبل 
الصالحية والجريرية، وىو الذي كاف عليو زيد بن علي. وأما سائر الفرؽ فإنما حدثت بعد 

ذلك، وخالفت زيد بن علي في أصولو وفروعو...((، فهذا النفي المطلق ينافي الحاضر من 



لموضوعيين النصوص. مثل ىذه التعميمات التي ال أصل لها، ىي مستند بعض الُكتَّاِب غير ا
 في كتابتهم عن عالقة اإلماـ زيد بأىل بيتو من بعده، أو بالزيدية المتأخرين.
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 الزيدية والصحابة
 

الكالـ في الصحابة لو اعتباراف. االعتبار األوؿ الكالـ فيهم على الجملة، واالعتبار الثاني 
اهلل تعالى قد مدحهم وأثنى  الكالـ في أفرادىم. فأما على الجملة فال يجوز القدح فيهم، ألف

عليهم. وفي ذلك نجد لإلماـ الهادي يحيى بن الحسين% في رسالة وجهها ألىل صنعاء ما 
نصو: ))وال أنتقص أحداً من الصحابة الصادقين والتابعين بإحساف، المؤمنات منهم والمؤمنين، 

 فقد كفر، ومن أتولى جميع من ىاجر، ومن آوى منهم ونصر، فمن سب مؤمناً عندي استحالالً 
سبو استحراماً فقد ضل عندي وفسق، وال أسب إال من نقض العهد والعزيمة، وفي كل وقت لو 

مرة بعد مرة تمردوا، وعلى أىل بيتو اجترءوا ÷ ىزيمة، من الذين بالنفاؽ تفردوا، وعلى الرسوؿ
لدين على يقين، وطعنوا، وإني أستغفر اهلل ألىمات المؤمنين اللواتي خرجن من الدنيا وىن من ا

وأجعل لعنة اهلل على من تناولهن بما ال يستحققن من سائر الناس أجمعين، إف أصحاب رسوؿ 
الذين قاموا بالدين، وكانوا في حقيقة اإليماف، واتبعوا بالطاعة واإلحساف، واجب فضلهم ÷ اهلل

، ىالك عند اهلل مثبور، مُ  َعذٌَّب مدحور، مشهور، والطاعن عليهم مأزور، والمنتقص لهم مذمـو
لمدح اهلل سبحانو لهم...(( إلخ كالمو. وأما الكالـ على أفرادىم، فإف الزيدية ترى أف المعصية 
لها حكمها بقطع النظر عمن صدرت منو، وأف اهلل تعالى قد نّبو أنبياءه }َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإَلى 

[. 46سلو لما قاؿ : }َلَقَطْعَنا ِمْنُو اْلَوتِيَن{]الحاقة:[، كما نبَّو سيد ر 65الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلَك{]الزمر:
فكذلك األمر في الصحابة. فمن مات منهم على طاعة اهلل ورسولو% لقي اهلل مرضياً. وأما من 
زاغ عن الهدى، واتبع ىواه، وآثر الدنيا على اآلخرة، فال كرامة لو عند اهلل، مثلو مثل غيره من 

األمر ىو لمعرفة رأي الزيدية في الخلفاء الثالثة على وجو  الخلق. وأغلب ما يثار ىذا
 الخصوص، ثم رأيهم في معاوية ومن وقف معو.
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 الزيدية والخلفاء
 

موضوع الخلفاء من المواضيع الحساسة، وكنت أفضل عدـ التعرض لو ولكن كثرة التساؤالت 
أف اإلماـ عليًا% كاف األولى حوؿ موقف الزيدية منهم أوجبت طرحو. المشترؾ بين الزيدية 

بالخالفة، وأف أبا بكر ومن معو أخطأوا في صرفها عنو. وأف أبا بكر أخطأ أيضاً لما منع فاطمة 
من إرثها من النبي، كما أخذ منها أرض فدؾ والعوالي وىي أرض غنية جداً كاف النبي أنحلها 

تهر رأياف: الرأي األوؿ يرى أف فاطمة بعد فتح خيبر. إال أنو بعد ىذا القدر المشترؾ فقد اش
الترضية عنهم الزمة باعتبار أف وقوفهم السابق مع النبي يكفر ذلك الخطأ. الرأي الثاني يرى أف 
سابقتهم مع النبي توجب علينا الترضية عنهم، والخطأ منهم يوجب التوقف في شأنهم. وىناؾ 

ر نصين إلمامين أحدىما من أئمة قلة قليلة كانت تصرح بالبراءة منهم، والدعاء عليهم. وسأذك
الديلم، واآلخر من أئمة اليمن، وىما من المتوقفين، وذلك لكي يعلم حقيقة معنى التوقف. قاؿ 

ىػ(: وأشهد أف أمير المؤمنين إماـ 490اإلماـ الهادي علي بن جعفر بن الحسن الحقيني%)
ضائل والمناقب، ووضعو المسلمين بعد رسوؿ رب العالمين؛ لما خصو اهلل تعالى بمجموع الف

في أشرؼ المناسب، بمنصوص التنزيل المعرض للتأويل، لتقابل األشباه واألمثاؿ، وتعارض 
المعاني واألشكاؿ، سميناه نصِّا خفيِّا، وإف كاف معناه عند الرُّساخ واضحاً جلياً. وأما كبار 

راضهم، وال أقابل الصحابة الذين تصدروا لإلمامة ونهضوا بالخالفة فال أغضُّ نفوسهم وأغ
بالشتم أعراضهم، بل أجد موجدة الزاري عليهم، والمستريب منهم لتمسكهم بالمحتمالت، 

وتعلقهم بالمتأوَّالت َوَأِكُل أمرىم إلى اهلل تعالى كما قاؿ القاسم%: }تِْلَك ُأمٌَّة َقْد 
فيمن تقدـ  ىػ( فقد جاءتو مسألة614[. وأما اإلماـ عبداهلل بن حمزة )134َخَلْت{]البقرة:

اإلماـ علي بن أبي طالب فأجاب إجابة مطولة فيها تفصيل، وأىم ما فيها: إف الصحابة عندنا 
 أفضل بعد األئمة" قبل إحداثهم، وبعد اإلحداث لنا أئمة نرجع إليهم في أمور ديننا ونقدـ حيث
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يهم، ولم نعلم أقدموا، ونحجم حيث أحجموا، وىم علي وولداه"، والحادث عليهم وغضبنا ف
من أحد منهم سب أحٍد من الصحابة وال لعنو وال شتمو ال في مدة حياتهم وال بعد وفاتهم. 

، وولديو أفضلهم بعد علي%، لما ÷فالذي تقرر عندنا أف عليًا% أفضل األمة بعد رسوؿ اهلل
بكر  المتقدـ عليهم من أبي÷ تظاىر فيهم من األدلة عن اهلل سبحانو وتعالى وعن رسوؿ اهلل

وعمر وعثماف نقوؿ بتخطئتهم ومعصيتهم لترؾ االستدالؿ على علي% بالنصوص الواردة عن 



في إمامتو، ونقوؿ: إف النصوص استداللية ألنها محتملة، ولذلك ÷ اهلل سبحانو وعن رسولو
جرى فيها النزاع الطويل والجداؿ الشديد من ذلك اليـو إلى يـو الناس ىذا وإلى انقطاع 

 يحتج بما لو وجو. التكليف وكل
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وقولنا ىو األحق واألولى لما ظاىرنا عليو من البراىين، ونصبنا من األدلة التي ال توجد مع 
خصومنا، وندَّعي عليهم انقطاع المراـ في تصحيح ما توسموه، وتلك الخطايا والمعاصي 

ما يظهر لنا على ذلك بالتقدـ فتنقطع العصمة، وإنما يجوز أف يكوف كفرا وأف يكوف صغيرة، ول
دليل وال بلغنا عن سلفنا الصالح% ما نعتمده في أمرىم، ولهم أعظم حرمة في اإلسالـ، ألنهم 

، ونابز عنو، وعزَّ بو اإلسالـ وقاتل اآلباء واألبناء واألقارب في اهلل ÷أوؿ من أجاب دعوة جدنا
م وكاف فيهم حديث بدر ما لم يأت في غيرى÷ حتى قاـ عمود اإلسالـ، وأتى فيهم رسوؿ اهلل

وآية بيعة الرضواف فصار اإلقداـ في أمرىم شديداً. وإنما نقوؿ: إف كانت معاصيهم كبيرة، فاهلل 
تعالى ال يتهم في حاؿ، والكبائر تبطل الطاعات وإف عظمت، وإف كانت صغيرة فلبعض ما 

ر وال من قبلو من تقدـ من عنايتهم في اإلسالـ وسبقهم إلى الدين وال يمكن أحد من أىل العص
األعصار أف يدعي مثل سعيهم ومثل عنايتهم في الدين، وعلي% وولداه ىم القدوة فال نتجاوز 

، وىو نعي أفعالهم عليهم وإعالمهم لهم أنهم أولى باألمر منهم، ولم  ما بلغوه في أمر القـو
.. ثم قاؿ بشأف يظهروا لنا أحكاـ أولئك أف خالفوىم وال باينوىم مباينة الفاسقين في عصرىم.

فدؾ: وأما أمر فدؾ فقد كاف فيها النزاع وتأولوا خبر النبي: ))نحن معاشر األنبياء ال نورث ما 
بيَّن أف ما قبضو من الصدقة ال ÷ خلفناه صدقة(( على غير ما تأولناه؛ ألف عندنا أف رسوؿ اهلل

ناقص بمعنى الذي، فكأنو يكوف إرثاً لوارثو، وإنما يكوف مرجعو إلى بيت الماؿ فما عندنا اسم 
قاؿ الذي نتركو من الصدقات ال يورث عندنا معاشر األنبياء، وأما أمالكهم فلم نعلم أف اهلل 

سبحانو فرَّؽ بينهم وبين غيرىم في ذلك. وقد وقعت أمور ىنالك رددنا أمرىا إلى اهلل عز وجل، 
مهم في علم اهلل ورضينا على الصحابة عموماً، فإف دخل المتقدموف على علي% في صمي

 سبحانو لم نحسدىم رحمة ربهم، وإف أخرجهم سبحانو بعلمو الستحقاقهم فهو ال يتهم
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في بريتو، وكنا قد سلمنا خطر االقتحاـ، وأّدينا ما يلزمنا من تعظيم أىل ذلك المقاـ، الذين 
ال شك في قبحها، حموا حوزة اإلسالـ، ونابذوا في أمره الخاص والعاـ. وأما عثماف وإحداثو ف

وجوابنا فيها ما قاؿ علي%: إنو قد قدـ على عملو فإف كاف محسناً فقد لقي رباِّ شكوراً كافئو 
على إحسانو، وإف كاف مسيئاً فقد أتى رباً غفوراً ال يتعاظم أف يعفو عن شأنو، وىذا كالـ 

وهلل حكم في علي% فيو مثل قولو: إنو استأثر فأساء في األثرة، وجزعتم فأسأتم الجزع، 
المستأثر والجازع، وىذا ما قضى بو الدليل وأدى إليو النظر، ومن اهلل سبحانو نستمد التوفيق 

في البداية والنهاية والبلوغ إلى أسعد غاية((. وقد نجد في كتب التواريخ الزيدية بعض الروايات 
تروى ألنها مجرد التي قد تقتضي براءة منهم، ولكن ال يعمل بمقتضى تلك األخبار وإف كانت 

أخبار تاريخية آحادية ال يجوز االعتماد عليها في شأف كهذا. وأما معاوية ومن كاف معو ممن 
 قاتل اإلماـ علي بن طالب، فال يخفى أمرىم على من لو أدنى اطالع.
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 الزيدية والحنفية والمعتزلة
يفة، وبالتالي فهي حنفية نجد في بعض كتب الفرؽ أف الزيدية أخذت فقهها عن مذىب أبي حن

في الفروع. وأما أصوؿ دينها فقد أخذتو عن المعتزلة، في المقابل نجد أف الزيدية تنفي ىاتين 
النسبتين بشدة. وفي تصوري فإف الخالؼ بين المثبتين وبين النافين ينطوي على غرض أعمق 

البيت وعلماء الزيدية في  من مجرد التاريخ لحركة علمية. أظن األمر يتعلق باستقاللية أئمة أىل
علومهم. فالمثبت لتلك النسبة يريد أف يقوؿ: إنهم وإف كانوا اليـو مدرسة مستقلة، إال أف 

جذورىم ال تصل بحاؿ من األحواؿ إلى أبعد من أبي حنيفة في الفقو، وواصل بن عطاء في 
ى اإلماـ علي، فالنبي األصوؿ. والنافي لهما يريد أف يتجاوز تلك العقبة ويصل بآراء الزيدية إل

عليهما الصالة والسالـ. وموضوع األصالة التاريخية من القضايا التي كانت تهم كل فرقة من 
الفرؽ اإلسالمية. فكل فرقة تريد أف توصل آراءىا بالنبي وصحابتو، وباعتبار أف شرعية ما 

َعدُّ من الحجج يقولونو يرتكز على ذلك. إضافة إلى ذلك، فإف نفي أصالة فرقة من الفرؽ يػُ 
عليها باعتبارىا فرقة مبتدعة قالت بأمر لم يعرؼ على عهد النبي، وال عهد صحابتو. وأرى أف 
مثل ىذا الخالؼ ال معنى لو. فالصواب صواٌب باعتبار ذاتو، ال باعتبار أصلو. وإذا غاب عنَّا 

الت بين ما يدؿ على أصالة رأي لدعم قوؿ من األقواؿ، فإف حجج العقوؿ والنصوص ال ز 
أيدينا وىي كافية وافية شافية. على ضوء ىذا، فإنني سأعلق على ىذا الكالـ من الناحية 

التاريخية فقط. فآراء الزيدية ال تقيَُّم انطالقاً من أصلها، وإنما انطالقاً من مرتكزاتها، ثم من 



التقليد في الفقو،  تفعيلها في الحياة. من الناحية الفقهية، فمعلـو أف الزيدية تمنع على المجتهد
وأنها لذلك ال يمكن اعتبارىا تتبع مذىب فقهي لعلم من أعالـ أىل البيت، فكيف يكوف ذلك 
بالنسبة لعلم من غيرىم؟ وأما مقلدو الزيدية فال يقلدوف أبا حنيفة رحمو اهلل، كما ال يعتمدوف أياً 

 يعلممن مصادر الفقو الحنفي في تقليدىم. وأما قدماء أىل البيت"، فلم 
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منهم من كاف حنفياً. نعم، قرأ كثير من علماء أىل البيت في العراؽ في القرف الرابع الفقو 
الحنفي، ولكنها قراءة اجتهاد ونظر وليست قراءة تقليد. وقد يكوف أصل ىذا القوؿ، إذا كاف 

تى ىذا ال بد لو من أصل، ىو المشابهة بين فقو اإلماـ الهادي%، وفقو الحنفية. ولكن ح
األمر ال يكفي. فالمشابهة بين المسائل وحدىا ال تعني أنها مشابهة تقليد. كما إف ىذه 

المشابهة قد تعود العتبارات أخرى غير التقليد نحو وحدة المنشأ. ففقو العراؽ الذي عليو 
ماـ الحنفية متأثر بفقو اإلماـ علي بن أبي طالب، ومثلو في التأثر فقو أىل البيت بما فيهم اإل

الهادي% إضافة إلى كل ذلك فإف طبيعة االختالفات الفقهية بين المذىبين الموجودة فعاًل 
تدؿ على خطأ مثل ىذا القوؿ. وأما العالقة بين الزيدية والمعتزلة، فهي أعمق، ولكنها ال تبلغ 
حد أف يكونا مدرسة واحدة، أو أف يكوف أىل البيت أسسوا مدرستهم متأثرين بها. إف كل من 

 يثبت تلك النسبة قد اعتمد على مجموعة من األمور وىي:
. التقدير الكبير الذي يكنو أعالـ أىل البيت والزيدية لمشائخ المعتزلة، التقدير الذي أوصل 1

أحدىم وىو اإلماـ أحمد بن يحيى بن المرتضى إلى أف يضع كتاباً في الطبقات سماه طبقات 
ـ أىل البيت والزيدية، فنسب الزيدية إلى المعتزلة المعتزلة، ذاكراً ضمن تلك الطبقات أعال

وليس العكس. وىذا األمر إف دؿَّ على شيء فإنما يدؿ على تقدير أىل العلم بعضهم لبعض. 
فمما ال شك فيو أف مشائخ المعتزلة بلغوا في العلم غاية ال يستهين بها إال جاىل، أو قليل 

لخشية من اهلل تعالى. ولكن ال يدؿ على أنهما إنصاؼ. كما أف أغلبهم كاف غاية في الورع وا
 مدرسة واحدة.
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. اتفاقهما في القضايا الكبرى في أصوؿ الدين. وىذا ال يكفي أيضاً ألف الموافقة في اآلراء 2
ال تعني ضرورة أنهما مدرسة واحدة، أو أف لهما شيخاً مشتركاً. وخصوصاً في آراء تجد نسبتها 



نزيل، مما يعني أنها شائعة لكل من أرادىا. فالقوؿ بالتوحيد والعدؿ في العقل ومحكم الت
والوعيد واإلمامة ال تحتاج إلى عقوؿ متميزة لتدركها، وتقوؿ بها. ربما االحتجاج لها قد يتطلب 

ذلك، ولكن القوؿ بها متيسر لكل من أعمل يسيرًا من عقلو، وتأمل قلياًل في كتاب اهلل جل 
ـ أىل البيت النبوة في ذلك العصر، ممن عرفوا واشتهروا برجاحة عقل، وعال. فما بالك بأعال

ووفرة علم؟ ثم إذا كاف ال بد من أف تكوف ىذه الموافقة نشأت عن شيخ مشترؾ، فإف اإلماـ 
علياً سيكوف ىو ذلك الشيخ حيث إف واصل بن عطاء تتلمذ في األصوؿ على يد أبي ىاشم 

ىػ(، وأعالـ أىل البيت آنذاؾ أخذوا علومهم أباً 98ب)تعبداهلل بن محمد بن علي بن أبي طال
 عن أٍب إلى اإلماـ علي أيضاً.

ىػ( من أف اإلماـ زيداً تتلمذ على واصل بن عطاء فأخذ عنو 584. ما رواه الشهرستاني)ت3
أصوؿ المعتزلة، ثم نقلها اإلماـ زيد إلى بقية أىل البيت ممن تبعو. واألمر ىذا أيضاً ال مستند 

كالـ الشهرستاني غير مسبوؽ، ولم يذكره أو يشر إليو أحد من قبلو من المؤرخين، بل لو. ف
حتى المعتزلة في كتبهم، عندما يذكروف اإلماـ زيدًا في طبقاتهم ال يذكروف ىذا األمر. ثم إف 

الشواىد التاريخية تعارضو. فاللقاء بينهم إف حصل لم يكن ليتم إال بعد أف تقدـ اإلماـ زيد في 
ه، وبالتالي في نضوجو العلمي. وآنذاؾ من البعيد أف يكوف جاىالً بتلك القضايا ليأخذىا عمر 

 عن واصل، خصوصاً أف كالً من أبيو وأخيو كانا يقوالف بالتوحيد والعدؿ.
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ىػ( شيخ 184. ما يُروى من أف واصاًل قدـ إلى المدينة فاستقبلو إبراىيم بن أبي يحيى )ت4
ىػ(، وأف اإلماـ زيداً وبعض أىل البيت تسارعوا للجلوس معو. ثم 204)تاإلماـ الشافعي 

تحكي قدـو جعفر الصادؽ ونكيره على واصل،صحة الرواية تحتاج إلى تحقيق، فروايتها أتت 
ىػ(. ثم إف صحت الرواية ففيها شقاف. شق يتعلق 319منقطعة في كتاب أبي القاسم البلخي)

ء واصل. وشق يتعلق بموقف اإلماـ من جعفر الصادؽ. فالشق بمبادرة أعالـ أىل البيت إلى لقا
األوؿ يدؿ على عناية أعالـ أىل البيت باللقاء بكل من عرؼ بالعلم والعمل. وواصل بن عطاء  

كاف من العلم بمكاف، وكاف من الدعاة العاملين المعروفين. وأما ما يتعلق بالشق الثاني، فإف 
معنى لو، فإف اإلماـ جعفر الصادؽ لم يعرؼ منو أي  الكالـ عن الحسد في ذلك الموقف ال

نشاط سياسي دعوي بحيث يكوف حاسداً أو محسودًا، وإنما كاف جل اىتمامو بالعلم والتعليم. 
ولعل أصل االختالؼ حصل، ولعلو يتعلق برأي لإلماـ جعفر في التعاوف السياسي مع واصل، 

الرواية فال تدؿ على أكثر من لقاء طابعو ثم ُحرّْفّْت الرواية. وفي كل األحواؿ فإف صحت 



 األساسي سياسي وليس علميًا.
. األمر األخير الذي يذكر لدعم تلك المقولة كوف المعتزلة قاتلت بين يدي إبراىيم بن 5

عبداهلل بن الحسن حتى قتل الكثير منها، وكونها ىي التي نصرت اإلماـ إدريس بن عبداهلل في 
ـ دولتو ىناؾ. وىذا الكالـ صحيح ال شك فيو، ولكن ال يدؿ على المغرب، وعلى أكتافها أقا

 عالقة علمية. في مقابل تلك األمور نجد قضايا مشكلة في عالقتهم ببعض وىي:
. إف كتب الطبقات التي وضعها المعتزلة خالية من ذكر األئمة من أىل البيت بعد اإلماـ 1

ؿ بأنهم فرقة واحدة، وأظنو مفتاحاً للبحث إبراىيم بن عبداهلل. وىذا األمر مشكل على من يقو 
 في العالقة بينهم، بل لعلو مؤشر على رأي المعتزلة في الخروج.
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. فالذي يظهر أف المعتزلة بعد مقتلهم بين يدي اإلماـ إبراىيم بن عبداهلل تغير منهجهم من 2
اء على حركة النفس الزكية الخروج والثورة. ربما لقناعتهم أف الدولة العباسية بلغت بعد القض

وأخيو إبراىيم من القوة مبلغاً ال يمكن معو الوقوؼ أمامهم. وبالتالي فإنو ال يجب الخروج 
عليهم، ألف الخروج ال يكوف واجباً ما لم يظن الغلبة. أيضاً ربما لرأيهم أف العمل العلمي أجدى 

تى أوؿ الرابع، لما وجدنا واحداً وأنفع. ولذلك فلو تتبعنا أعالـ المعتزلة من القرف الثاني ح
منهم ممن خرج أو ثار. وقد كانوا على فريقين: فريق ُيَجوّْز التعاوف مع السلطاف نحو: بشر بن 

ىػ( وكاف مستشاراً 213ىػ( الذي كاف مقرباً من المأموف، وثمامة بن أشرس)210المعتمر)
ىػ( كاف 267الشحاـ) ىػ( الذي كاف المأموف يجلو، ويوسف221للمأموف،و ىشاـ الفوطي)

صاحب وظيفة في الدولة. وفريق يتشدد في العمل مع السلطة نحو: عيسى المردار راىب 
ىػ(  234ىػ(، وجعفر بن مبشر الثقفي )220المعتزلة، وكاف يتشدد في االختالط مع السلطاف )

ىػ( 236كاف زاىدًا، تتلمذ على عيسى المردار، وكاف مبتعدًا عن السالطين، وجعفر بن حرب )
الذي كاف لو عمل كبير في الدولة قبل أف يصبح من علماء الكالـ، ثم ترؾ الدولة، وابتعد 

عنها. ويالحظ أف السمة العامة لمن كاف يتجنب السالطين ىم المعتزلة المتشيعة، أي البغدادية 
منهم. ولعل من أجاز االختالط بهم كاف من باب معاونتهم على الحق. وقد يكوف عدـ قياـ أي 

َقُل عنو ما يدؿُّ على 144من أعالمهم بأي عمل ثوري يعود إلى رأي لعمرو بن عبيد ) ىػ(، فَػيُػنػْ
أف لو رأياً خاصاً في الخروج على الوالة، بعضهم يقوؿ: إنو ال ُيجيز الخروج حتى يتوفر لو عدة 

اتلوه: ما أىل بدر ممن ىم مثلو ديناً، ولذلك قاؿ أبو جعفر الدوانيقي في شأف المعتزلة الذين ق



خرجت المعتزلة علينا حتى مات عمرو بن عبيد. وفي تصوري فإف المعتزلة الذين خرجوا كاف 
 ىػ( الذي كاف يرى131لهم رأي مختلف في الخروج، ولعلو رأي يعود إلى واصل بن عطاء )
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ن الخروج كما تدؿ عليو الروايات. كما أتصور أنهم كانوا خارجين حتى لو لم يمت عمرو ب
عبيد. يدؿ عليو أف من خرج كاف من العلم والشأف بمكاف يمنع من أف تكوف عالقتهم بعمرو 
عالقة طاعة. ومهما كاف األمر، فإف غياب ذكر أعالـ أىل البيت بعد ثورة النفس الزكية يدؿ 

على أف المعتزلة في مرحلة ما ارتأت أف تقطع اتصالها السياسي بأىل البيت. وأما ذكرىم لمن  
قبل ذلك، فقد ال يكوف أزيد من ذكرىم ألبي بكر وعمر وعثماف وعلي في الطبقة األولى كاف 

 من طبقات المعتزلة، وإنما ذكروا أولئك باعتبار أنهم يقولوف بالتوحيد والعدؿ.
. إضافة إلى ما سبق حوؿ العالقة بين المعتزلة والزيدية بعد ثورة النفس الزكية، فإف ىناؾ ما 3

 بن عطاء كاف ذا توجو سياسي مستقل عن اإلماـ زيد بن علي. ذلك أف يدؿ على أف واصالً 
 واصل كاف يرسل رجاالً إلى مناطق كاف لإلماـ زيد% فيها رجاؿ.

. وأما ما ينقل من أف اإلماـ الهادي يحيى بن الحسين أخذ أصوؿ دينو عن أبي القاسم 4
عالم المحدث، الذي أخذىا عن ىػ(، فكاف األولى القوؿ بأنو أخذىا عن أبيو ال319البلخي )

أبيو القاسم بن إبراىيم نجم أىل بيتو في زمانو، والذي تدؿ مؤلفاتو الكالمية أنو بلغ غاية العلم. 
وإذا صحت التقديرات أف البلخي كاف في الستينات من عمره حين توفي، فإف أخذ الهادي 

 عنو أبعد.
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 ادراستعماالت كلمة "زيدية" في المراجع والمص
 

استعملت كلمة "زيدية" بأكثر من معنى من قبل الباحثين قديماً وحديثاً. سبب ىذا التباساً عند 
تناوؿ الزيدية حيث وضعت استعماالت متعددة ذات اعتبارات مختلفة في خانة واحدة. وما 

يلي بعض االستعماالت، ويالحظ أنها قد تتداخل، ولكنها مع ذلك تتمايز، وبالتالي فما يقاؿ 
عن الزيدية بمعنى من ىذه المعاني، ال ينطبق على الزيدية بمعنى آخر بالكلية، وإف كاف قد 

ينطبق جزئياً. ىم الجماعة التي تدين هلل تعالى بما سبق ذكره من األصوؿ الدينية، والمفاىيم 



المنهجية، وىو المستعمل في ىذا البحث. كانت الكلمة في المراحل التاريخية األولى بعد 
اإلماـ زيد% تطلق على كل من خرج مع اإلماـ زيد، أو دعا إليو. ثم في مرحلة تالية  خروج

أصبحت تطلق فقط على الشيعة ممن كاف يرى الخروج مع الداعي من أىل البيت، أي تقلص 
نطاقها. ولكنها في المرحلتين لم تكن لتطلق لتشمل أحداً من أئمة أىل البيت آنذاؾ، فلم يقل 

بن عبداهلل النفس الزكية، أو عن اإلماـ الحسين بن علي الفخي، أو عن اإلماـ عن اإلماـ محمد 
القاسم بن إبراىيم، إلخ ... لم تطلق ىذه الكلمة لتشملهم، وإنما لتشمل شيعتهم، ممن 
وافقهم في الخروج على أئمة الجور. ثم في مرحلة متأخرة ولعلها حوؿ القرف السادس أو 

ة أىل البيت أيضاً. بناء على ىذا فإنو يمكن أف نفهم معنى السابع بدأت تطلق لتشمل أئم
الكالـ على الفرؽ الزيدية في القرف الثاني للهجرة، فهو كالـ عن بعض االختالفات التي نشأت 

بين الزيدية أي بين الشيعة القائلين بالخروج، وىي ال تشمل بأي حاؿ األئمة من أىل البيت 
، كما يقاؿ قاسمية لمقلدي اإلماـ القاسم ×ـ زيد بن عليآنذاؾ. وقد تطلق على مقلدي اإلما

وناصرية لمقلدي اإلماـ الناصر وىادوية لمقلدي اإلماـ الهادي، ومؤيدية لمقلدي اإلماـ المؤيد 
باهلل عليهم جميعاً سالـ اهلل. وىذا االستعماؿ متأخر بعض الشيء، وال يشير إال إلى 

القة لو بأصوؿ الدين. كما قد يقاؿ "الزيدية" ويراد بها االختالفات الفقهية ضمن الزيدية، وال ع
 مذىب أئمة أىل
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البيت. أي يراد بها الفكرة ال الشخصيات. وىذا االستعماؿ يبدو أنو معاصر بعض الشيء، 
 ومقارب لألوؿ.

 فرؽ الزيدية
وىذه الفرؽ المشهور من ىذه الفرؽ ىي: الجارودية، والبترية الصالحية، والبترية الجريرية. 

الثالث تنسب إلى أشخاص عاشوا في الفترة التي تلت استشهاد اإلماـ زيد بن علي. 
، والبترية الصالحية تنسب إلى 160او  150فالجارودية تنسب إلى أبي الجارود المتوفى سنة 

، والبترية الجريرية تنسب إلى سليماف بن جرير المتهم بسم 168الحسن بن صالح بن حي 
يس بن عبداهلل. وىناؾ أكثر من َتَحفٍُّظ على اعتبار وجود ىذه الفرؽ، بل وغيرىا من اإلماـ إدر 

الفرؽ اإلسالمية، حيث إنو كاف يكفي وجود عدد قليل من األشخاص ذوي رأي مميز في قضية 
ما لكي يصبحوا فرقة. ولقد كاف ُكتَّاَب الفرؽ مولعين بتكثير الفرؽ لكي يمكنهم الوصوؿ إلى 

ىي فرقة المؤلف الناجية. كما إنو  73ار إليو في الحديث، وتكوف الفرقة الػ المش 72عدد 



يوجد خلط في المصادر بين البترية والصالحية والجريرية مما يوقع المرء في حيرة من واقع 
حالهم. فالصالحية نسبة للحسن بن صالح بن حي، والبترية نسبة إلى سليماف بن جرير على 

لنوا على رأي آخر. وأما السليمانية فنسبة لسليماف بن جرير. والصالحية رأي، ونسبة إلى ُكثير ا
والبترية يعداف فرقة واحدة، وتأتي مشكلة نسبتهما من ىذه الجهة، فإذا كانت البترية نسبة إلى 
سليماف بن جرير، فهذا يجعلها والسليمانية نسبة لشخص واحد. ومهما كاف األمر، فإنها عدا 

لها أثر بعد القرف الثاني؛ فال نكاد نجد من ينسب إليها، كما ال نكاد نجد الجارودية لم يظهر 
بين الزيدية بعد القرف الثاني من قاؿ بما نسب إليهم من مقاالت. أما الجارودية فلعلها أطلقت 

في أوؿ األمر على الشيعة الزيدية التي كاف لها رأي مخصوص في طبيعة النص على اإلماـ 
أنو نٌص جلٌي يظهر مدلولو بمجرد سماعو. ثم صارت فيما بعد علماً على  علي، فقد كانت ترى 

 كل من قاؿ بمثل قولهم. ولعل ىذا يبين قصد صاحب الحور العين، واإلماـ عبداهلل
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بن حمزة إلى أف زيدية اليمن جارودية. ومن الفرؽ األخرى ىي الحسينية والمطرفية والمخترعة. 
لم تقبل خبر مقتل إمامها اإلماـ الحسين بن القاسم العياني)ت  أما الحسينية فهي جماعة

ىػ(، فقالت بغيبتو، وىي جماعة محدودة لم تستمر. وأما المطرفية فجماعة من الزيدية  404
، ثم 5كاف لها تفسيرىا الخاص لعالقة اهلل تعالى بخلقو، وقد نشأت نسبة لمطرؼ بن شهاب ؽ

ىػ(، حيث إنو في آخر أيامو، ولما 614بن حمزة )ت امتد وجودىا حتى عصر اإلماـ عبداهلل
بدءوا يظهروف التمرد على بيعتو، قاتلهم. وىناؾ من يقوؿ بأنو بالغ في قتلهم، ولكثرة ما دار 

حولهم رأيت أف أفرد بعض المالحظات حولهم. وأما المخترعة فأطلقت على الرأي الذي 
تسمية عارضة، وسببها نشوء الخالؼ حوؿ يخالف رأي المطرفية، وبالتالي على من خالفهم، فال

ذلك الموضوع. وألىمية المطرفية حيث كاف لوجودىا تأثير على الساحة الفكرية والسياسية 
 للزيدية، بخالؼ غيرىا من الفرؽ العقائدية، سأضع بعض النقاط حولهم فيما يلي:
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امس الهجري. وىناؾ تنسب المطرفية إلى مطرؼ بن شهاب المتوفى في منتصف القرف الخ
خالؼ حوؿ بدايات ظهور فكرىا، ولكن تاريخ الفرقة ال يعنينا في ىذا السياؽ. ويمكن اعتبار 

أف موقفهم األساسي يتلخص في قولهم: إف اهلل تعالى خلق أصوؿ األربعة التي ىي: الماء، 



ن مادة والهواء، والنار، والتراب، وأما خصائص تلك األصوؿ، وكل ما سواىا في الكوف، م
وخصائصها فإنما نتجت بتفاعل بين تلك األصوؿ، ولم يكن هلل تعالى في ذلك أمر. وىي مقولة 

قاؿ بها بعض فالسفة اإلغريق وغيرىم. وقد رأى أعالـ الزيدية وأىل البيت آنذاؾ في ىذا 
القوؿ مخالفة لألدلة العقلية وللضرورات الدينية. وقد جادلهم مجموعة من أولئك عبر عقود 

ىػ(، واإلماـ أبو الفتح 431الزمن، منهم اإلماـ أبو ىاشم الحسن بن عبدالرحمن) من
ىػ(، والعالمة محمد بن حميد 476ىػ(، والعالمة سعيد بن برية)444الديلمي)
ىػ(، واإلماـ المتوكل على اهلل أحمد بن 537ىػ(، والقاضي جعفر بن عبد السالـ)520الزيدي)

ىػ(، والقاضي عبداهلل بن زيد العنسي 614بن حمزة) ىػ(، واإلماـ عبداهلل566سليماف )
ىػ( تطور األمر إلى قتاؿ 614ىػ(، وغيرىم كثير. وفي عصر اإلماـ عبداهلل بن حمزة)667)

بينهم وبين اإلماـ، فكانت الغلبة لإلماـ عبداهلل، وقد رأى أنهم كفار. والظاىر من نصوص 
 :المطرفية التي وصلتنا أنها اقتضت أمرين متالزمين

* إنكار مبدأ التدبير اإللهي. وذلك باعتبار أف كل ما نراه اليـو ليس هلل فيو تدبير أو شأف، 
 وإنما ىو بتفاعل المواد األربعة.
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* إنكار مبدأ الربوبية باعتبار أف ذلك القوؿ عزؿ اهلل تعالى فعلياً عن خلقو وحكماً فإف عزؿ اهلل 
تعالى، فال يبقى أي معنى لكل أشكاؿ اللجوء إلى اهلل عن خلقو، يعني عزؿ الخلق عن اهلل 

تعالى. ولتوضيح الفكرة أكثر يمكن اإلشارة إلى التعدد في اآلراء حوؿ عالقة اهلل تعالى بخلقو. 
. األفعاؿ. ىناؾ من 3. النظاـ. 2. المادة. 1يمكن القوؿ بأف الكوف فيو ثالثة أمور أساسية: 

إخراج أصل الكوف من العدـ إلى الوجود، أي ليس لو إال يرى أف فعل اهلل تعالى محصور في 
خلق المادة، وليس كل المادة، إنما المادة األولى والتي منها نشأت بقية أشكاؿ المواد. وقد 
اختلف أىل ىذا الرأي حوؿ الخلق األوؿ، وىو اختالؼ ليس بذي أىمية، فأصل الفكرة ال 

بعد المخلوؽ األوؿ إنما نشأ من خالؿ ذلك  عالقة لها بتحديد ذلك المخلوؽ األوؿ. وكلما
الخلق األوؿ. يمكن اعتبار أف ىذا الرأي يقوؿ بأف اهلل تعالى اعتزؿ الكوف بعد إنشائو، فهو 

"المحرؾ األوؿ". وأما النظاـ في الكوف، أي القوانين التي تحكم التفاعالت الموجودة، وكذلك 
فهي كلها خارجة عن خلق اهلل تعالى. األفعاؿ التي تصدر عن المادة ضمن ذلك النظاـ، 

وبالتالي فكل مظاىر التدبير التي نشاىدىا، وجميع ألواف الحكمة التي نراىا، وجميع 
الخصائص المتنوعة للمادة، فليس اهلل تعالى مدبرىا، وال محكمها، وال فاعلها. بخالؼ ىذه 



وأما األفعاؿ فمنها ما يصدر  الرؤية، فهناؾ رؤية ترى أف اهلل تعالى خلق المادة، وخلق النظاـ،
عن المادة ضمن النظاـ الذي وضعو اهلل، ومن الخصائص التي جعلها اهلل في المادة، أو عن 

اإلرادة الحرة التي آتاىا اهلل تعالى لألحياء العاقلة. ثم ىناؾ رؤية ترى أف اهلل خلق الخلق 
لمتعلقة باإلرادة. فليس لكل من والنظاـ، وكذلك األفعاؿ الصادرة عن النظاـ، وأيضاً األفعاؿ ا

المادة أو اإلرادة أي تأثير، وإنما اهلل يفعل كل شيء. وعليو فقيمة النظاـ واإلرادة شكلية ىنا. 
 الرأي األوؿ ىو رأي المطرفية، ومنو يتضح القصد بأنو رأي يعزؿ اهلل عن خلقو،
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النظاـ، ويثبت تأثيره، ولكنو يرى أف اهلل كما إنو ينفي التدبير. الرأي الثاني للزيدية، وىو يثبت 
تعالى ىو الذي خلق النظاـ، وىو الذي خلق القدرة التأثيرية الموجودة في المادة. والرأي 

الثالث لألشعرية وىو يرى أف ال تأثير مطلقاً إال هلل تعالى، فينفي القدرة التأثيرية في المادة كما 
ة. مما سبق يظهر لنا موقع قولهم بين األقواؿ. أما موقف ينفي القدرة التأثيرية لإلرادة اإلنساني

اإلماـ عبداهلل بن حمزة، فقبل تأييده أو تخطئتو، ال بد أوالً من إدراؾ آثار قوؿ المطرفية على 
عالقتنا باهلل تعالى، وتصورنا لربوبيتو عز وجل. ىذا من جهة. ومن جهة أخرى ال بد من تقييم 

فترة من اإلسالـ، وفي تلك البيئة. ذلك أف نحو ىذا القوؿ حجم نحو ذلك القوؿ في تلك ال
قد ال يجده البعض مسوغاً للقتاؿ وذلك إما لكثرة ما قد شاع اليـو من أنواع الكفر باهلل 

واإللحاد بو عز وجل. وإما لعدـ تمييزنا بين القوؿ بالسببية والذي قاؿ بو أئمة أىل البيت، وبين 
و المطرفية، وإف لم تكن مدركة لذلك. وفي كل األحواؿ، فاإلماـ إنكار الربوبية والذي دعت إلي

 مجهتد يخطئ ويصيب.
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 أىل البيت عليهم السالـ
من أبرز ما تمّيزت بو الزيدية المكانة العالية التي جعلوىا لألئمة من أىل البيت". فكانت لهم 

ر الفرعية، إضافة إلى أف أبرز المرجعية السياسية، كما إف إجماعهم صار أحد األدلة على األمو 
أعالمهم سياسياً وعلمياً كانوا من أىل البيت. ولذا فتجدر اإلشارة إلى مرادىم من أىل البيت، 

وسبب منحهم ىذه المكانة العالية باختصار شديد. أىل البيت ػػ وفق فهم الزيدية والمنطلق من 
لب، واإلماـ الحسن بن علي، واإلماـ مجموعة من األدلة المتظافرة ػػ ىم اإلماـ علي بن أبي طا



الحسين بن علي"؛ ومن نحا نحوىم وسار بسيرتهم واقتدى بأفعالهم من ذريتهم. أما من خرج 
عنهم فلم ينُح منحاىم في العلم والعمل، ولم يعرؼ حرمتهم وقدرىم، ولم يراع مْنزلتهم، فليس 

وف؛ وأىمهم إلى آخر القرف كثير × داخالً في ما ورد من فضائلهم. وأعالمهم بعد الحسنين
ىػ(، واإلماـ السجاد علي بن 93الثالث ىم: اإلماـ الرضا الحسن بن الحسن)ت

ىػ(،واإلماـ زيد 114ىػ(،واإلماـ باقر علم األنبياء محمد بن علي بن الحسين)ت94الحسين)ت
ىػ(، واإلماـ عبد اهلل ابن الحسن بن الحسن كامل أىل البيت في 122بن علي)ت

ىػ(، واإلماـ علي ابن الحسن بن الحسن بن الحسن عابد أىل البيت 145زمانو)ت
ىػ(، واإلماـ إبراىيم بن 145ىػ(، واإلماـ المهدي محمد بن عبد اهلل النفس الزكية )ت145)ت

ىػ(، واإلماـ عيسى بن 148ىػ(، واإلماـ الصادؽ جعفر بن محمد بن علي)ت145عبد اهلل )ت
ىػ(، واإلماـ إدريس بن 169ي بن الحسن الفخي)تىػ(، واإلماـ الحسين بن عل166زيد)ت

ىػ(، واإلماـ موسى بن عبد اهلل بن 180ىػ(، واإلماـ يحيى بن عبد اهلل)ت177عبد اهلل)ت
ىػ(، واإلماـ محمد بن 183ىػ(، واإلماـ الكاظم موسى بن جعفر)ت180الحسن)ت
ن جعفر ىػ(، واإلماـ علي ب203ىػ(، واإلماـ الرضا علي بن موسى)ت199إبراىيم)ت

ىػ(، واإلماـ عبد اهلل بن موسى 247ىػ(، واإلماـ أحمد بن عيسى)ت210العريضي)ت
ىػ(، واإلماـ نجم آؿ رسوؿ اهلل القاسم بن إبراىيم بن إسماعيل 247الجوف)ت
 ىػ(، واإلماـ247الرسي)ت
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ىػ(، واإلماـ الهادي إلى الحق يحيى بن 260الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد)ت
ىػ(. واقتصرت على 304ىػ(، واإلماـ الناصر األطروش الحسن بن علي)ت298ين)تالحس

ذكر أولئك؛ ألف المرحلة التي عاشوىا تعتبر المرحلة األساسية في صياغة الفكر األصولي 
والسياسي للزيدية، وفيها تجلت رؤية أىل البيت لتلك القضايا. ويتفاوت أولئك األئمة من 

مؤلفاتهم. فأشهر أولئك من ىذا االعتبار ىم: اإلماـ الهادي  حيث انتشار فكرىم واشتهار
يحيى بن الحسين، واإلماـ القاسم بن إبراىيم الرسي، واإلماـ الناصر األطروش، واإلماـ زيد بن 
علي، واإلماـ الحسن بن يحيى بن الحسين، واإلماـ أحمد بن عيسى بن زيد. والترتيب بينهم 

زيدية عنهم. وأما من سواىم، فتوجد عنهم روايات كثيرة، بحسب شهرة وكثرة ما تدوالتو ال
ولكنها ال تبلغ حد ما روي عن أولئك. سبب المكانة العالية ألىل البيت أمراف: أولهما: ما كاف 

ألىل البيت" من دور بارز في المحافظة على روح اإلسالـ متمثلة في األصلين البارزين: 



ة. الثاني: مجموعة من األدلة القرآنية والنبوية. من أبرزىا اإليماف باهلل وضرورة قياـ إمامة عادل
[، 33قولو تعالى: }ِإنََّما يُرِيُد اهلل لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس َأْىَل اْلبَػْيِت َوُيَطهّْرَُكْم َتْطِهيرًا{]األحزاب:

لن تضلوا  والصالة اإلبراىيمية، وحديث الثقلين الذي فيو: ))إني تارؾ فيكم ما إف تمسكتم بو
من بعدي أبدًا؛ كتاب اهلل وعترتي أىل بيتي، إف اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا 

علي الحوض((. وفي آخر أحد ألفاظو: ))فانظروا كيف تخلفوني فيهما((. والحديث ال يتعارض 
ف عضهما مع الحديث اآلخر الذي ضعفو األلباني وورد بلفظ: ))كتاب اهلل وسنتي((، بل يكمال

البعض. أما اآلية، فقد أشارت إلى أنو تعالى سيطهر أىل البيت عن الرجس، وأفادت ذلك 
بصيغ تأكيٍد قوية جدًا. فػ"إنما" تفيد التأكيد،وتقديم "عنكم" يفيد التأكيد، و"يطهركم" ىو 

 تأكيد لمعنى "يذىب الرجس"، و"تطهيرا" أيضاً تفيد التوكيد. إف مجرد ذكر
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 البيت في ىذه اآلية الكريمة، بالصيغة ىذه، تدعو إلى التأمل العميق.أىل 
وأما الصالة اإلبراىيمية: اللهم صل على محمد وعلى آؿ محمد كما صليت على إبراىيم 

وعلى آؿ إبراىيم... فإنها قابلت بين أىل البيت وبين آؿ إبراىيم، ىذه المقابلة التي تفيد أف 
األمة التي كانت آلؿ إبراىيم في أمتهم. كما أنها تدؿ على فضلهم لهم المكانة العامة في ىذه 

من وجو آخر، حيث إف األمة مأمورة بالصالة عليهم كلما صلت على محمد المصطفى. إضافة 
إلى كل ىذا فإف جعلها في الصالة، بحيث يتم الصالة عليهم ليالً نهارًا إلى قياـ الساعة ال 

 حديث الثقلين فأشار إلى أمور منها: يخلو من معنى لكل ذي بصيرة. أما
 . أف النبي ترؾ فينا القرآف وعترتو أىل بيتو. وىذا وحده يدعو المؤمن إلى الوقوؼ والتأمل.1
. أف النبي صلى اهلل عليو وآلو، قرف القرآف بالعترة، وجعل كالً منهما ثقاًل، والثقل ىو األمر 2

 العظيم الشأف.
 الضالؿ.. أف التمسك بالعترة عصمة من 3
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سوؼ يسألنا عن موقفنا من العترة. تلك النصوص، إضافة إلى غيرىا، سبب تلك ÷ . أف النبي4
المكانة المشار إليها. ومهما اختلفنا حوؿ داللة تلك النصوص، فلن نختلف في أف أقل ما 

خبارىم، تدؿ عليو ىو أف ألىل البيت شأناً عند اهلل، شأناً يوجب على األمة أف تبحث عن أ



وتُػنَػقّْب عن أحوالهم، وتتبع علومهم، وتنظر في كتبهم، وتتعلم من أعالمهم، وتترؾ أعداءىم. 
ولكن ولألسف فأكثر الناس نحو أئمة أىل البيت إما غافل، وإما جاىل، وإما حاسد. والناظر 

غماط في كتب التاريخ يجد عجباً حين يرى أف أىل البيت قوبلوا بكثير من الجفاء تارة، واإل
تارة، والقدح تارة أخرى. ىذا فضالً عن قتلهم، وتشريدىم، ىم وكل من انتسب إليهم. فقد 

قتل أمير المؤمنين و ُسمَّ الحسن% سرًا، وقُِتل الحسين ىو وأىل بيتو وخيرة أصحابو جهرًا، 
ًِ في   وسم الحسن بن الحسن وعلي بن الحسين زين العابدين، وُصِلب زيد بن علي عريانُا

الكوفة، وُقطع رأسو ونصب أماـ قبر جده المصطفى صلى اهلل عليو وآلو، كما قتل ولده كناسة 
يحيى%، وقتل عبد اهلل بن الحسن بن الحسن كامل أىل البيت مع خيرٍة من أىل بيتو نحو 
إبراىيم الشبو بن الحسن بن الحسن، وعلي العابد بن الحسن بن الحسن بن الحسن " في 

، وبُني على محمد بن إبراىيم بن عبداهلل بن الحسن%، وقُتل محمد حبس أبي جعفر الدوانيقي
وإبراىيم ابنا عبداهلل بن الحسن، وقتل موسى بن جعفر شهيداً في حبس ىاروف العباسي، وسمم 

ىاروف إدريس بن عبداهلل، وقتل أخاه يحيى بن عبداهلل، وُسم علي بن موسى الرضا على يدي 
ُشردّْ وُطرَِد نحو اإلماـ عيسى بن زيد، وابنو اإلماـ أحمد ( وىذا فضالً عمن 218المأموف)ت

بن عيسى، واإلماـ علي بن جعفر العريضي، واإلماـ القاسم بن إبراىيم الرسي، وقد وصف 
اإلماـ يحيى بن عبداهلل أحواؿ من ُشرّْد من أىل البيت ضمن رسالة وجهها إلى ىاروف العباسي 

جعفر الدوانيقي ػػ قابلتنا أنت وأخوؾ الجبَّار الفظ الغليظ  حيث قاؿ: )فلما أىلكو اهلل ػ أي أبو
 العنيد ػػ يعني موسى
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الملقب بالهادي ػ بأضعاؼ فتنتو واحتذاء سيرتو قتالً وعذاباً وتشريداً وتطريدًا، فأكلتمانا أكل 
ا الوحوش، الُربا حتى لفظتنا األرض خوفاً منكما, وتأبَّدنا بالفلوات ىرباً عنكما، فأنست بن

وأنسنا بها وألفتنا البهائم وألفناىا(. وإضافة لكل ما سبق فقد كاف اإلماـ علي يُػْلَعُن وُيْشَتُم بعد  
كل صالة جمعة وفي الخطبة، في كل قطر من أقطار ديار اإلسالـ في العصر األموي. والكالـ 

والغرض  فيما تعرض لو أىل البيت ومن انتسب إليهم يطوؿ، وما ذكرتو غيض من فيض،
اإلشارة. في مقابل ذلك فإننا نجد أف من َسَفَك دماء أىل البيت، وانْػتػََهَك حرماتهم، ولم يُػَراع 
مكانتهم ومنزلتهم من رسوؿ اهلل، قد تم الثناء عليو وقبولو والرضا عنو. ولو اقتصر ذلك على 

رجاؿ الحديث من  الساسة ورجاؿ الدولة، لكاف األمر مقبوالً إلى حد ما، ولكن األمر امتد إلى
أىل السنة حيث صارت القاعدة لديهم كما قاؿ ابن حجر العسقالني: "توثيقهم الناصبي غالبا 



وتوىينهم الشيعة مطلقا..." ؛ فقد أثنوا على مرواف بن الحكم بن أبي العاص األموي، وىو رأس 
علي، وكاف  الفتنة أياـ عثماف بن عفاف، وقاتل طلحة يـو الجمل، والمشير بقتل الحسين بن

يسبو وأخاه وأباىما. وزىير بن معاوية بن خديج الجعفي الكوفي أثني عليو خيرًا، ولم يعب عليو 
إال أنو كاف ممن يحرس خشبة زيد بن علي لما صلب. وإبراىيم بن يعقوب الجوزجاني الدمشقي 

علي بن  المشهور ببغضو لإلماـ علي. ومدح حريز بن عثماف وىو ممن كاف يلعن أمير المؤمنين
أبي طالب جهرًا، وعمر بن سعد بن أبي وقاص قاتل الحسين بن علي، وأبو لبيد لمازة البصري 

الملقب بأسد السنة والمعروؼ بعداوتو ألىل البيت، وعمراف بن حطاف السدوسي المادح لقاتل 
اإلماـ علي بن أبي طالب، وغيرىم عشرات ممن مدحوا وأثني عليهم. نعم، قد كاف في أىل 

يت الفاسق والفاجر، ولكن اهلل تعالى إنما مدح جملتهم، كما قاؿ جل وعال: }َوَلَقْد َأْرَسْلَنا الب
 نُوًحا َوِإبْػَراِىيَم َوَجَعْلَنا ِفي ُذرّْيَِّتِهَما
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ُهْم فَاِسُقوَف{]الحديد: ُهْم ُمْهَتٍد وََكِثيٌر ِمنػْ َة َواْلِكَتاَب َفِمنػْ لما جعل النبوة [، فاهلل تعالى 26النُّبُػوَّ
والكتاب في ذرية نوح وإبراىيم لم يعن أنو جعلها فيهم جميعاً، وإنما في فئة مخصوصة منهم. 

ويعلم كل منصف، أف ال عالقة بين الكالـ في شأف أىل البيت وبين العنصرية والساللية 
البيت، وابتالء  والعرقية ونحوىا. المسألة ال تتجاوز الكالـ في ابتالئين: ابتالء اهلل تعالى ألىل

اهلل تعالى لألمة. لقد ابتلى اهلل أىل البيت بأف جعلهم: الثقل األصغر، وسفينة نوح، وباب حطة، 
ونجـو أىل األرض، وورثة الكتاب، والمطهرين من الرجس، والمصطفين بين األمم. فكاف ابتالء 

نهم ألف يكوف كما اهلل لهم ىو بأف منحهم ذلك المقاـ، وجعل لهم تلك المْنزلة. فمن سعى م
أراد اهلل لو، فلو الحسنى عند اهلل تعالى، ومن قصَّر سقط. وبذلك كاف في أىل البيت السابق 
المجاىد المؤمن، والمقتصد والعابد والمقصر، والظالم لنفسو بأف لم يسع لنفسو ما جعل اهلل 

َوِإبْػَراِىيَم َوَجَعْلَنا ِفي ُذرّْيَِّتِهَما  لو، أو بأف تعدى ذلك وفسق وتجبر في األرض }َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا
ُهْم فَاِسُقوَف،ُثمَّ َأْورَثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيػْ  ُهم مُّْهَتٍد وََكِثيٌر مّْنػْ َة َواْلِكَتاَب َفِمنػْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا النُّبُػوَّ

ُهمْ  ُهم مُّْقَتِصٌد َوِمنػْ ُهْم ظَاِلٌم لّْنَػْفِسِو َوِمنػْ َراِت بِِإْذِف اللَِّو َذِلَك ُىَو اْلَفْضُل الَكِبيُر{   َفِمنػْ َساِبٌق بِاْلَخيػْ
كما ابتلى اهلل تعالى أمة محمد بأىل البيت، فأمرىا باالقتداء بهم، وباألخذ عنهم، وبمحبتهم؛ 
وبالجملة أمرىم أف يْنزلوىم حيث أنزلهم اهلل تعالى، وأف يجعلوا لهم ما جعلو اهلل تعالى لهم. 

طاع وخضع هلل تعالى فلو الثواب العظيم، واألجر الوفير، والمغفرة، وكاف فعلو كفعل بني فمن أ



أسرائيل إذ دخلوا باب حطة. والتشبيو بباب حطة يدؿ على أف األمر يتطلب تواضعاً، وخضوعا 
 هلل تعالى. وأما من نصب العداوة ألىل البيت حسداً لما
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لهم، أو القدح فيهم، أو بصرؼ الناس عنهم، أو بسفك جعلو اهلل لهم، وذلك بغمط فضائ
ـْ َيْحُسُدوَف النَّاَس َعَلى َما  دمائهم وانتهاؾ حرماتهم فقد خالف ما ُأِمر بو، وحسابو على اهلل. }َأ

َناُىم مُّْلًكا َنا آَؿ ِإبْػَراِىيَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوآتَػيػْ ُهم مَّْن  آتَاُىُم الّلُو ِمن َفْضِلِو فَػَقْد آتَػيػْ َعِظيًما َفِمنػْ
ُهم مَّن َصدَّ َعْنُو وََكَفى ِبَجَهنََّم َسِعيًرا{. جعلنا اهلل تعالى ممن يأتمر بأمره، ويخضع  آَمَن ِبِو َوِمنػْ

 لقولو، وحشرنا مع األنبياء والمرسلين.
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 العصمة
عصمة ليس من من القضايا التي تتعلق بأىل البيت ما يتعلق بمفهـو العصمة. وموضوع ال

مهمات الدين، والقوؿ بو أو عدمو ال يضر كثيرًا. ثم إنو من المفاىيم التي يختلف تفسيرىا بين 
المذاىب. عند الزيدية العصمة ىي تأييد إلهي يساعد العبد على ترؾ المعاصي، ولكن ال تجبره 

لسهو، أو على ذلك، ولذلك ىي ال تتنافى مع االختيار. كما إنها ال تتعلق بالخطأ، أو ا
النسياف، فال تنافي بين العصمة وكل ذلك. كما إنها أمر اكتسابي يمكن ألي عبد صالح أف 

يحصل عليو، سواء كاف من أىل البيت أـ من غيرىم، إال أف الزيدية ترى وفقاً لقولو تعالى:}ِإنََّما 
ْم َتْطِهيرًا{، أف ألىل البيت اختصاصاً في يُرِيُد اهلل لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس َأْىَل اْلبَػْيِت َوُيَطهّْرَكُ 

رحمة اهلل ، بحيث يكوف الصالح منهم أقرب إلى استحقاؽ التأييد من غيرىم. والمشهور بين 
الزيدية أف العصمة ألىل الكساء تعييناً، ولم يعين اهلل سواىم. وعصمتهم ال تعني أنهم ال 

اقف السياسية واالجتماعية، فالقوؿ يخطئوف فيما ال معصية فيو. وأما في الفتيا أو المو 
بعصمتهم ال يعني قطعاً وجوب اتباع كل شيء عنهم. بل قد نص اإلماـ عبداهلل بن حمزة على 
جواز مخالفة اجتهادات اإلماـ علي نفسو، فقاؿ ما نصو: ))إف تعبدنا باجتهادنا في الشرعيات 

االجتهاد ال تعني ضرورة التخطئة  دوف اجتهاده وال يسعنا إال ذلك((. والذي أفهمو أفَّ مخالفة
لو، باعتبار أف ذلك االجتهاد إنما صدر ضمن ظروؼ موضوعية محددة، وقد تصح الفتيا 

باعتبار تلك الظروؼ، ولكن يجوز لغيره من المجتهدين مخالفتها إذا ظهرت لهم اعتبارات 



و اإلجمالية موضوعية تدعو إلى ذلك. وأما وجوب اتباع اإلماـ علي% فهي في منهجو وسيرت
التي لم تحد عن الحق قاؿ اإلماـ عبداهلل بن حمزة: ))إف متابعة علي% واجبة، ومخالفتو غير 
صائبة فذلك حق عندنا في اتباعو في الدعاء إلى الحق، والداللة على الرشد، وإقامة الحدود، 

 واستيفاء الحقوؽ، وسد الثغور، وسياسة الجمهور....((. نعم، ىناؾ من رأى أنو
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تجب متابعة اإلماـ علي% مطلقاً باعتبار أف األحاديث التي وردت فيو ودلت على أنو على 
 الحق، وأف الحق معو توجب ذلك.

 المهدي عند الزيدية
من الالفت لالنتباه أنو لو ُبحث في قديم مؤلفات الزيدية لن يجد الباحث الكثير عن المهدي، 

حات. وأما ما روي عنو في فترات متأخرة فمأخوذ من  بل لعلو لن يجد عنو أكثر من بضع صف
كتب الحديث التي رواىا غير أىل البيت، بل غير الزيدية عموماً. والظاىر من النصوص أف 
أىل البيت يقولوف بأف ىناؾ مهدياً مخصوصاً، ىذا يظهر من موقفهم من محمد بن عبداهلل 

فلعل أمر المهدي مما كاف يتناقل بينهم معرفة، النفس الزكية، فقد ُاْعُتِقَد فيو أنو ىو المهدي، 
وليس رواية. كما تكلم فيو اإلماـ القاسم بن إبراىيم، وأشار إليو وإلى كريم أوصافو اإلماـ 

الهادي يحيى بن الحسين. ولكن أيضاً نجد أف الزيدية لم تكثر من وضع المؤلفات عنو وعن 
ـو المهدية. ىذه الرؤية نجد أصلها في كالـ أحوالو. ولعل السبب يعود إلى رؤية الزيدية لمفه

ىػ( لما سئل عن أخيو، أىو المهدي؟ فقاؿ%: المهدي 145إبراىيم بن عبداهلل بن الحسن)ت
عدة من اهلل لنبيو وعده أف يجعل من أىلو مهدياً لم يسمو بعينو ولم يوقت زمانو، وقد قاـ أخي 

فإف أراد أف يجعلو اهلل المهدي الذي  بفريضتو عليو في األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر،
يذكر فهو فضل اهلل َيُمنُّ بو على من يشاء من عباده، وإال فلم يترؾ أخي فريضة اهلل عليو 

النتظار ميعاد لم يؤمر بانتظاره. يدؿ النص على أف موضوع المهدي ليس إال فضالً من اهلل 
في إحداث التغيير ، وبالتالي فإف  يسعد بو من جاءه، ولكنو ليس األمل الوحيد المعقود عليو

حضوره في الثقافة الزيدية لم يتجاوز كونو فضالً من اهلل يؤتيو من يشاء. بخالؼ المهدي عند 
الفرؽ األخرى التي أصبح ىو األمل المنشود والوحيد للتغيير في المجتمع المسلم. إف الحق 

لزيدية السعي إلى أف يكوف يمكن أف يعود، والعدؿ يمكن أف يقاـ بغياب المهدي. توجب ا
 لكل عصر َمْهِديُُّو الذي يمأل زمانو عدالً وقسطاً.
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 اإلمامة
سبق أف أشرت إلى مكانة اإلمامة لدى الزيدية. ىذه المكانة صارت سبباً للنقد من كثير من 

رىا من الناس، وذلك ألف الذي شاع في الثقافة اإلسالمية العامة عدـ االعتداد بأمرىا، واعتبا
الفروع والقضايا الثانوية. وقد سبق ما يبين سبب علو مكانتها لدى الزيدية. أيضاً مما أخذ على 
الزيدية في أمر اإلمامة قولهم بأف اإلمامة محصورة في أىل البيت"، وأنو ما داـ ىناؾ الكفؤ لها 

أكثر النقد من أىل البيت فال يصح اختيار أحد من سواىم. ولعل ىذا األمر كاف السبب في 
الموجَّو إليهم، ىذا النقد الذي توجو إليهم من بعض الزيدية فضاًل عن غيرىم. بل لعلو سبب 
لكثير من التضييق الذي عانوه عبر السنين. وقد نجد في عبارة ))الزيدية في معتقل اإلمامة((  

. ولكن السبب ال يعود إلى  كثيراً من المعاني التي تنعكس عن واقع الزيدية واإلمامة اليـو
اإلمامة، إنما يعود إلى مفهـو الناس عن اإلمامة، وإلى الطريقة التي يتم بها عرض المذىب في 

اآلونة األخيرة. وقد سبق أف بيػَّْنت أف حصر اإلمامة في أىل البيت إنما ىو من آليات الوصوؿ 
فروع نظرية اإلمامة إلى الحكم، وال يَُمثّْل جوىر أو روح النظرية في اإلمامة، وبالتالي فهو من 

العامة، وليس ىو اإلمامة. ولكن األمر يعرض وكأف اإلمامة عند الزيدية ليست إال التأكيد على 
الحق الفريد ألىل البيت فيها. ولعل ىذا يعود إلى كونها من القضايا التي كثر االختالؼ حولها، 

وع الحصر ىو األساس. فكثرت الكتابات فيها، مما قد يوحي للكثير، زيدية وغيرىم، أف موض
واألمر أوضح في الفترة األخيرة، حيث إف خصـو الزيدية في ىجومهم عليها شددوا على قضية 

الهاشمية، وعلى قضية العنصرية، وعلى قضية الحصر وىكذا. ىذا التشديد دفع كثيراً من 
كأنها صارت الزيدية الى تكريس جهودىم ودعوتهم الى قضايا التشيُّع، ووالية أىل البيت، حتى  

ىي المميز الرئيس لفكر الزيدية، وحتى صار التوحيد والعدؿ وكأنهما تابعاف لمفهـو التشيع 
 وليس العكس. وقد سبقت اإلشارة إلى أف الزيدية
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ترى أف ال بد للقائم بأمر اإلمامة من إذف شرعي يسمح لو بممارسة األمر والنهي على غيره من 
ف اهلل تعالى قد جعل ىذا اإلذف لألكفأ، واألفضل من أىل البيت، ولذلك الناس. وترى الزيدية أ

فإّف الزيدي عندما يرشح قيادًة فإنما يرشح األكفأ من أىل البيت. فإذا قَِبَلْت األمة القيادة التي 
رشَّحها الزيدي فذلك حق لألمة. أما إذا رفضت األمة القيادة التي رشَّحها الزيدي فليس أمامو، 

ماـ قيادتو إال أف ينزال عند رغبة األمة، ويضعا يدىما في يدىا، ويعمال معها لخدمة وليس أ



الصالح العاـ. وإف الزيدية عندما تمنع منعاً قاطعاً من قياـ أي حركة معارضة لمجرد كوف القيادة 
خارجة عن آؿ البيت، وإف إصرارىا على أف المعارضة ال تكوف إال للظلم، يدالف على أف 

لحصر ال يتجاوز كونو آلية، وأنو فرعي على النظرية العامة. وىذا ال يمنع من أف موضوع ا
تخطّْيء من ال يختار من رشحتو إماماً، وال يمنع التبـر منو، وال يمنع أف تدَّعي أف الناس إذ تقـو 

بذاؾ فإنها تحـر نفسها من بركات كبيرة، فيحق لها أف ُتِصرَّ على ما تراه صواباً، كما يحق 
غيرىا على أف ُيِصرَّ على رفض رؤيتها. وتدؿ السيرة العملية، والنصوص الصريحة ألئمة أىل ل

البيت على ىذا األمر. فهذا اإلماـ علي صلوات اهلل عليو لما رأى أف األمر قد صار في أيدي 
غيره، لم يعمل ما يضر مصلحة األمة ليسترده، وإنما قاؿ: ))ألسالمنَّ ما َسِلَمْت أمور 

مين، ولم يكن الجور إال عليَّ خاصة((، ىذا مع أف النص فيو أوضح وأصرح وأشهر من المسل
النص على عمـو أىل البيت. أيضاً قولو: ))لوال حضور الحاضر، وقياـ الحجة بوجود الناصر(( 

يدؿ على أنو لن يقـو لألمر إال إذا رضيت األمة، ونصرتو كقيادة، وإال فإنو سيبقى مكانو. 
من معاوية لما رأى أنو فقد الناصر. ثم اإلماـ زيد بن × إلماـ الحسن بن عليوكذلك موقف ا

لما سألوه عن سبب قيامو على بني أمية، والبراءة منهم، وعدـ البراءة من أبي بكر × علي
 وعمر، فقد بيَّن اإلماـ بهذا أف خالفهم لم يوجب ما يترتب عليو
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ني أمية دوف الخليفتين:))إف ىؤالء ظالموف لنا ولكم((، البراءة. ثم أضاؼ مسوغ الخروج على ب
فبيَّن أنو في حالة ما يكوف الظلم على اإلماـ فقط، بمعنى أف اإلمامة معقودة لغيره، في تلك 

الحالة فإف اإلماـ ال يتعين عليو القياـ، أما في حالة أف يتعدَّى الظلم، ويصبح على األمة 
مواقف األئمة العملية دلت على ىذا، فلم نَر إماماً ممن بأسرىا، فإف القياـ واجب. ثم إف 

يحتج بإمامتو قاـ في وجو حاكم عادؿ، لمجرد أف ذلك الحاكم ليس من أىل البيت، بل دلت 
نصوصهم كلها على أف دعوتهم إنما كانت لإلصالح وإعادة العدؿ في األمة. ىذا اإلماـ 

ف الحق ال يعمل بو، وأف الباطل ال ينهى عنو، الحسين صلوات اهلل عليو يقوؿ لنا: ))أال تروف أ
ليرغب المؤمن في لقاء ربو، فإني ال أرى الموت إال سعادة، والحياة مع الظالمين إال شقاوة(( 

واإلماـ زيد% نجد أف دعوتو كانت إلى : الكتاب، والسنة، ودفع الظالمين، ونصرة 
ماـ الحسين بن علي الفخي صلوات المظلومين، وقسم الفيء بين أىلو بالسوية. وأما دعوة اإل

اهلل عليو فكانت:))أبايعكم على كتاب اهلل وسنة نبيو، والعدؿ في الرعية والقسم بالسوية، ُنِحلُّ 
ما أحلَّ القرآف والسنة العادلة، وُنَحرَّـ ما حـر القرآف والسنة العادلة، ونكوف على ذلك أعواناً 



معنا فإْف وفينا لكم وفيتم لنا وإْف خالفنا فال طاعة لنا بجهدنا وطاقتنا، وتجاىدوا عدونا وتفلحوا 
عليكم، وعليكم عهد اهلل أف تجاىدونا فيمن جاىدنا إف نحن خالفنا، ثم قاؿ: اللهم، اشهد(( 

واإلماـ إدريس%نجده في دعوتو يشدد على الدعوة إلى الكتاب والسنة والعدؿ والقسم 
 ، ويشير إلى األرامل واأليتاـ الذين افتقروا وتركوا. ثم بالسوية ودفع المظالم واألخذ بيد المظلـو

نجد اإلماـ محمد بن إبراىيم لما رأى عجوزاً فقيرة تَتبَّع أحماؿ الرَُّطِب لتأكل ما سقط منها 
فقاؿ لها: ))أنت واهلل وأشباىك يخرجوني غداً حتى يسفك دمي...(( وىكذا نجد في أقواؿ 

 إمامتهم، وإنما إلى العدؿ غيرىم من األئمة أف الدعوة ليست إلى
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والشرع. وما نجده في بعض الدعوات من طلب رفع الظلم عن أىل البيت، فبسبب ما كاف 
يقع عليهم من الظلم المخصص، وقد سبقت اإلشارة إلى بعض ما كاف يقع عليهم. وقد لخص 

وجدت أىل بيت ىػ( في قولو: ))و 411تلك الحاؿ اإلماـ المؤيد باهلل أحمد ابن الحسين )
النبي" مقموعين مقهورين مظلومين، ال يُؤّىلوف لوالية وال شورى، وال يتركوف ليكونوا مع الناس 

فوضى، بل منعوىم حقهم، وصرفوا عنهم فيَئهم، فَػُهم يحسبوف الكف عن دمائهم إحساناً 
تؤمن  إليهم، واالنقباض عن حْبسهم وأسرىم إنعاماً عليهم((. خالصة القوؿ إف الزيدية إذ

بحصر اإلمامة في أىل البيت، فإنما تؤمن بذلك ألدلة ترجَّحت لديها، ولكنها ال تفرض ىذا 
اإليماف على أحد، وال تعادي من خالفها فيو، وال تُػَفسّْقو، وال ُتَضلّْلو، وترى أنو يتعين عليها أف 

عرؼ عنها أنها تفسق تقبل القيادة الصالحة التي ترتضيها الغالبية من األمة. بل إف الزيدية لم ي
من يخالف في إمامة اإلماـ علي بن أبي طالب%، فضالً عن تفسيقها من ال يرى إمامة أىل 

 البيت.
تبعاً لهذا ألحقت أمرين: أولهما: الصفات التي ترى الزيدية أنها يجب أف تكوف فيمن ترشحو 

ا، وإنما اختيار لمن لألمر من أىل البيت"، وذلك ليعلم أف األمر ليس مجرد اختيار من أسرة م
تميَّز في األمة؛ وثانيهما: بعض من الدعوات السياسية التي كاف أئمة أىل البيت يدعوف من 

 خاللها إلى إقامة الحق. وقد اخترت ثالثة مقاطع لثالثة أئمة من ثالثة مناطق مختلفة.
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 صفات اإلماـ الذي تجب طاعتو
ىػ( في وصفو لإلماـ المفترضة 298القاسم )ت  قاؿ اإلماـ الهادي يحيى بن الحسين بن

× طاعتو من أىل البيت: ))اإلماـ الذي تجب طاعتو ىو أف يكوف من ولد الحسن أو الحسين
ويكوف ورعاً، تقياً، صحيحاً، نقياً، وفي أمر اهلل عز وجل جاىداً، وفي حطاـ الدنيا زاىدًا، َفِهماً 

عليو، شجاعاً، كمياً، بذواًل، سخياً، رؤوفاً بالرعية، رحيماً، بما يحتاج إليو، عالماً بملتبس ما َيِرُد 
متعطفاً متحنناً، حليماً، مواسياً لهم بنفسو، مشاركاً لهم في أمره، غير مستأثر عليهم، وال حاكم 

بغير حكم اهلل فيهم، رصين العقل، بعيد الجهل، آخذاً ألمواؿ اهلل من مواضعها، راداً لها في 
في وجوىها التي جعلها اهلل لها، مقيماً ألحكاـ اهلل وحدوده، آخذاً لها ممن  سبلها، مفرقاً لها

وجبت عليو ووقعت بحكم اهلل فيو، من قريب أو بعيد شريف أو دني، ال تأخذه في اهلل لومة 
الئم، قائماً بحقو، شاىراً لسيفو، داعياً إلى ربو، مجتهداً في دعوتو، رافعاً لرايتو، مفرقاً للدعاة 

بالد، غير مقصّْر في تأليف العباد، مخيفاً للظالمين، مؤمّْناً للمؤمنين، ال يأمن الفاسقين وال في ال
يأمنونو، بل يطلبهم ويطلبونو، قد باينهم وباينوه، وناصبهم وناصبوه، فهم لو خائفوف، وعلى 

م، ال ىالكو جاىدوف، يبغيهم الغوائل، ويدعو إلى جهادىم القبائل، متشرداً عنهم، خائفاً منه
تردعو وال تهولو األخواؼ، وال يمنعو عن االجتهاد عليهم كثرة اإلرجاؼ، شمري مشمر، مجتهد 

فهو اإلماـ المفترضة طاعتو × غير مقصّْر. فمن كاف كذلك من ذرية السبطين الحسن والحسين
الواجبة على األمة نصرتو((. تلك الشروط قد يرى البعض أنها صعبة، بل ذكر عبدالصمد 

ىػ( أف مما نقم على الزيدية ىو شروط اإلماـ الصعبة لديهم... فنعم ما نقموا 6اني )ؽ الدامغ
 بو.
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 دعوات األئمة
طلباً لالختصار فقد اقتصرت على المقاطع التي تتعلق بما نحن فيو بشكل مباشر، وىي التي 

وتدرس دراسة وافية تبين دوافع الدعوة. وآمل أف يأتي يـو تجمع فيو جميع دعوات األئمة ىذه 
باعتبارىا تمثل البياف األوؿ واألساس للمشروع السياسي الذي كاف يطمح إليو أئمة أىل 

البيت". إف ىذا المشروع نجد خالصتو في دعوة اإلماـ زيد الصغيرة في حجمها، الكبيرة في 
اد الظالمين، ، والى جه÷معانيها، ومطالبها: ))إنا ندعوكم أيها الناس إلى كتاب اهلل وسنة نبيو

والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين، وقسم الفيء بين أىلو، ورد المظالم، ونصرنا أىل 
البيت على من نصب لنا الحرب، أتبايعونا على ىذا؟(( . ىذه المعاني الكبيرة نجدىا في خطبة 



و: ))أما إدريس بن عبداهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب" لما طلب البيعة لنفس
وإلى العدؿ في الرعية، والقسم بالسوية، ورفع ÷ بعد: فإني أدعوكم إلى كتاب اهلل وسنة نبيو

، وإحياء السنة، وإماتة البدعة، وإنفاذ حكم الكتاب والسنة على  المظالم، واألخذ بيد المظلـو
 وميثاقو نقضوا، القريب والبعيد، واذكروا اهلل في ملوؾ تجّبروا، وفي األمانات خفروا، وعهود اهلل

قتلوا، وأذكركم اهلل في أرامل افتقرت، ويتامى ُضيػَّْعْت، وحدود ُعطّلت، وفي دماء ÷ وولد نبيو
بغير حق ُسِفَكْت، فقد نبذ الكتاب واإلسالـ، فلم يبق من اإلسالـ إال اسمو، وال من القرآف إال 

و المجاىدة ألىل عداوتو رسمو، واعلموا عباد اهلل أف مما أوجب اهلل سبحانو على أىل طاعت
ومعصيتو باليد واللساف، فباللساف الدعاء إلى اهلل بالموعظة الحسنة والنصيحة والتذكرة والحض 

على طاعة اهلل تعالى، والتوبة عن الذنوب، واإلنابة واإلقالع والنزوع عما يكره اهلل، والتواصي 
هلل كلها، والتعليم والتقويم لمن بالحق والصدؽ والصبر والرحمة والرفق، والتناىي عن معاصي ا

استجاب هلل ولرسولو حتى تنفذ بصائرىم، وتكمل نحلتهم، وتجتمع كلمتهم، وتنتظم ألفتهم، 
 فإذا اجتمع منهم من يكوف للفساد دافعاً، وللظالمين مقاوماً،
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فعوا أىل الجور وعلى البغي والعدواف قاىرًا، أظهروا دعوتهم، وندبوا العباد إلى طاعة ربهم، ودا
عن ارتكاب ما حـر اهلل عليهم، وحالوا بين أىل المعاصي وبين العمل بها، فإف في معصية اهلل 
تلفاً لمن ارتكبها، وىالكاً لمن عمل بها، وال يثنيكم من علو الحق وإظهاره قلة أنصاره، فإف 

إياىم بعد القلة،وإعزازىم واألنبياء الداعين إلى اهلل قبلو، وتكثيره ÷ فيما بدئ بو من وحدة النبي
بعد الذلة، دليالً بيناً وبرىاناً واضحاً، قاؿ اهلل عزَّ وجّل:}َوَلَقْد َنَصرَُكُم اهلل بَِبْدٍر َوَأنْػُتْم َأِذلٌَّة{]آؿ 

[، فنصر 40[، وقاؿ تعالى: }َولََينُصَرفَّ اهلل َمْن يَنُصُرُه ِإفَّ اهلل َلَقِويّّ َعزِيٌز{]الحج:123عمراف:
، وكّثر جنده، وأظهر حزبو، وأنجز وعده، جزاء من اهلل سبحانو، وثواباً لفعلو وصبره ÷بيواهلل ن

وإيثاره طاعة ربو، ورأفتو بعباده ورحمتو، وحسن قيامو بالعدؿ والقسط في بريّتو، ومجاىدة 
و أعدائو وزىده فيما زّىده فيو، ورغبتو فيما ندبو إليو، ومواساتو أصحابو، وسعة أخالقو، كما أدب

اهلل وأمره، وأمر العباد باتباعو وسلوؾ سبيلو واالقتداء بهديو واقتفاء أثره، فإذا فعلوا ذلك أنجز 
[، وقاؿ 7لهم ما وعدىم كما قاؿ عزَّ وجّل: }ِإْف تَنُصُروا اهلل يَنُصرُْكْم َويُػثَبّْْت َأْقَداَمُكْم{]محمد:

[، وقاؿ تعالى: 2تَػَعاَونُوا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِف{]المائدة: تعالى: }َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلِبرّْ َوالتػَّْقَوى َوالَ 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر{]النحل: [، 90}ِإفَّ اهلل يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإِلْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَػنػْ

َر ُأمٍَّة ُأخْ  َهْوَف وكما مدحهم وأثنى عليهم إذ يقوؿ: }ُكْنُتْم َخيػْ رَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ



[، وقاؿ عزَّ وجّل: }َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم 110َعِن اْلُمنَكِر َوتُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو{]آؿ عمراف:
 [، وفرض اهلل تعالى األمر بالمعروؼ والنهي71َأْولَِياُء بَػْعٍض{]التوبة:
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ن المنكر، وأضافو إلى اإليماف واإلقرار بمعرفتو، وأمر بالجهاد عليو والدعاء إليو، قاؿ عزَّ ع
ـَ اهلل َوَرُسولُوُ   َوالَ َيِديُنوَف وجّل: }قَاتُِلوا الَِّذيَن الَ يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َوالَ بِاْليَػْوـِ اآلِخِر َوالَ ُيَحرُّْموَف َما َحرَّ

[، وفرض قتاؿ المعاندين عن الحق والباغين عليو ممن آمن بو وصّدؽ 29ِديَن اْلَحقّْ{]التوبة:
بكتابو حتى يعود إليو ويفيء، كما فرض قتاؿ من كفر بو وصدَّ عنو، حتى يؤمن باهلل ويعترؼ 

ُهَما فَِإْف بَػغَ  نػَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ ْت ِإْحَداُىَما بدينو وشرائعو، فقاؿ: }َوِإْف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتػَ
[، فهذا عهد اهلل إليكم 9َعَلى اأُلْخَرى فَػَقاتُِلوا الَِّتي تَػْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّو{]الحجرات:

وميثاقو عليكم بالتعاوف على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدواف، فرضاً من اهلل واجباً 
ف؟ وأّنى تؤفكوف؟ وقد جابت الجبابرة في اآلفاؽ شرقاً وغرباً، وحكماً الزماً، فأين عن اهلل تذىبو 

وأظهروا الفساد وامتألت األرض ظلماً وجورًا، فليس للناس ملجأ، وال لهم عند أعدائهم حسن 
رجاء، فعسى أف تكونوا معاشر إخواننا من البربر اليد الحاصدة للجور والظلم، وأنصار الكتاب 

مين من ذرية النبيئين وآؿ النبيئين، فكونوا رحمكم اهلل عند اهلل والسنة، القائمين بحق المظلو 
بمنزلة من جاىد مع المرسلين، ونصر مع النبيئين... واعلموا معاشر البربر أنكم آويتم. وأنا 
المظلـو الملهوؼ، الطريد الشريد، الخائف الموتور، الذي كثر واتروه، وقّل ناصروه، وقُِتل 

، فأجيبوا داعي اهلل فقد دعاكم إلى اهلل، قاؿ اهلل تعالى: }َوَمْن اَل إخوتو وأبوه وجده وأىلوه
ُيِجْب َداِعي اهلل فَػَلْيَس ِبُمْعِجٍز ِفي اأَلْرِض َولَْيَس َلُو ِمْن ُدونِِو َأولَِياُء ُأْولَِئَك ِفي َضاَلٍؿ 

الرشاد. وأنا [، أعاذنا اهلل وإياكم من الضالؿ، وىدانا وإياكم إلى سبيل 32ُمِبيٍن{]األحقاؼ:
 إدريس بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي
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وعلي بن أبي طالب% جدَّاي، وحمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار في ÷ طالب". رسوؿ اهلل
جّدتاي، وفاطمة ابنة ÷ الجنة عمَّاي، وخديجة الصديقة وفاطمة ابنة أسد الشفيقة برسوؿ اهلل

وسالمو عليهما سيدة نساء العالمين وفاطمة ابنة الحسين سيدة بنات  رسوؿ اهلل صلوات اهلل
أبواي، ومحمد وإبراىيم ابنا عبد اهلل ÷ ذراري النبيئين أّماي، والحسن والحسين ابنا رسوؿ اهلل



المهدي والزاكي أخواي، فهذه دعوتي العادلة غير الجائرة، فمن أجابني فلو ما لي وعليو ما 
، ومن أبى فحظو  أخطأ، وسيرى ذلك عالم الغيب والشهادة أني لم أسفك لو دماً، وال عليَّ

استحللت لو محرماً وال مااًل، واستشهدؾ يا أكبر الشاىدين شهادة، واستشهد جبريل وميكائيل 
أني أوؿ من أجاب وأناب، فلبيك اللهم لبيك، مزجي السحاب، وىاـز األحزاب، مصير الجباؿ 

 ، أسألك النصر لولد نبيك إنك على ذلك قادر((.سراباً بعد أف كانت صّما صالباً 
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كما نجد تلك المعاني تتكرر لدى اإلماـ الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراىيم بن 
إسماعيل بن إبراىيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب" في كتاب دعوة وجو بها 

وجوب الجهاد وفضلو، وشروط القائمين بو  إلى أحمد بن يحيى بن زيد؛ فبعد أف تكلم في
، وإلى ما أمرني اهلل أف ÷ووجوب إجابة دعوتهم قاؿ:))فإني أدعوؾ إلى كتاب اهلل وسنة نبيئو

أدعوؾ إليو، وأخذ بو علي العهد والميثاؽ، من األمر بالمعروؼ األكبر، والنهي عن التظالم 
اب، ونحـر نحن وأنت ما حرمو علينا، وإلى والمنكر، وإلى أف ُنِحلَّ نحن وأنت ما أحل لنا الكت

االقتداء بالكتاب والسنة، فما جاءا بو اتبعناه، وما نهيا عنو رفضناه، وإلى أف نأمر نحن وأنت 
بالمعروؼ في كل أمرنا ونفعلو، وننهى عن المنكر جاىدين ونتركو، وإلى مجاىدة الظالمين من 

لسنة بالحجج عليهم، فإف أجابوا فلهم ما بعد الدعاء إلى الحق لهم، واإليضاح بالكتاب وا
للمسلمين وعليهم ما على المؤمنين، وإف خالفوا الحق وتعلقوا بالفسق حاكمناىم إلى اهلل 

يُن  َنٌة َوَيُكوَف الدّْ سبحانو، وحكمنا فيهم بحكمو، فإنو يقوؿ سبحانو: }َوقَاتُِلوُىْم َحتَّى الَ َتُكوَف ِفتػْ
[، والعدواف ىنا فهو: الجهاد والعدو 193ُعْدَواَف إال َعَلى الظَّاِلِميَن{]البقرة: لِّلِو فَِإِف انتَػَهوْا َفالَ 

على من ظهر منو االجتراء على اهلل واالعتداء. أال والدعوة مني لك، يرحمك اهلل، إلى ما تقدـ 
 1ذكره من الكتاب والسنة، وأشرط لك ولمن معك على نفسي أربعاً: 

 ولو جاىداً ما استطعت.. الحكم بكتاب اهلل وسنة رس
 . واألثرة لكم على نفسي فيما جعلو اهلل بيني وبينكم.2
. وأف أؤثركم وال أفضل عليكم بالتقدمة عند العطاء الذي جعلو حظاً في أموالو لكم ولنا قبل 3

 نفسي وخاصتي.
. والرابعة: أف أكوف قدامكم عند لقاء عدوكم وعدوي. وأشترط لنفسي عليكم اثنتين أنتم 4
 ركائي فيهما:ش
 . النصيحة هلل في السر والعالنية.1
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. والطاعة في كل أحوالكم ألمري، ما أطعت اهلل، فإف خالفت طاعة اهلل فال حجة لي عليكم. 2
}َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اهلل َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن اتػَّبَػَعِني َوُسْبَحاَف اهلل َوَما َأنَا ِمَن 

[. ثم نجدىا لدى اإلماـ المؤيد باهلل أحمد بن الحسين بن ىاروف 108ْشرِِكيَن{((]يوسف:اْلمُ 
بن الحسين بن محمد بن ىاروف بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي 

ىػ: ))عباد اهلل، إني قد رأيت 411بن أبي طالب"، وىو من أئمة الجيل والديلم، وقد توفي في 
د َمرَجت، وقلوب األولياء بو قد ُحرجت، وأىل الدين مستضعفين في األرض أسباب الحق ق

يخافوف أف يتخطفهم الناس، ورأيت األمواؿ تؤخذ من غير حلّْها، وتوضع في غير أىلها، 
قد ُبدّْلت وغّيرت، ÷ ووجدُت الحدود قد ُعطّْلت، والحقوؽ قد أبطلت، وسنن رسوؿ اهلل

ْعِملْت، واآلمرين بالمعروؼ قد قلَّوا، والناىين عن المنكر قد ورسـو الفراعنة قد ُجّددت وآْستػُ 
وىنوا فذلَّوا، ووجدت أىل بيت النبي" مقموعين مقهورين مظلومين، ال يُؤّىلوف لوالية وال 

رَُكْوَف ليكونوا مع الناس فوضى، بل منعوىم حقهم، وصرفوا عنهم فيَئهم، فَػُهم  شورى، وال يُػتػْ
إحساناً إليهم، واالنقباض عن حْبسهم وأسرىم إنعاماً عليهم، يحسبوف الكفَّ عن دمائهم 

يطلبوف عليهم العثرات ويَػْرقُػبُػْوَف فيهم الزاّلت، ووجدتُهم في كل واد من الظلم يهيموف، وفي  
َهُب  كل مرعى من الضالؿ يسيموف، )ووجدت أمالؾ المسلمين( تُػْغَصُب غصباً، وأموالهم تُػنػْ

[، }ِإفَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَف 10ُمْؤِمٍن ِإالِّ َوالَ ِذمًَّة َوُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْعَتُدوَف{]التوبة:نهباً،}الَ يَػْرقُػُبوَف ِفي 
[، ووجدت 10َأْمَواَؿ اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإنََّما يَْأُكُلوَف ِفي بُُطونِِهْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَف َسِعيرًا{]النساء:

قها، ال خوؼ اهلل يَػَزع، وال حياء الناس يمنع، بل الفواحش قد أقيمت أسواقها وأديم نفا
 يتفاخروف بالمعاصي، ويتنابزوف ويتباىوف باإلثم، قد نسوا الحساب، وأعرضوا عن
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ذكر المآب والعقاب، فلم أجد لنفسي عذراً إف قعدت ملتزماً أحكامهم، متوسطاً أيامهم، 
أدعو إلى اهلل على بصيرة أنا ومن اتَّبعني، أؤنسهم ويؤنسونني، وأسالمهم ويسالمونني، فخرجت 

وسبحاف اهلل وما أنا من المشركين. أيها الناس؛أدعوكم إلى كتاب اهلل وسنة نبيئو والرضا من آؿ 
محمد ومجاىدة الظالمين ومنابذة الفاسقين، وإني كأحدكم لي ما لكم وعليَّ ما عليكم إال ما 

ا َأِجيُبوا َداِعي اهلل َوآِمُنوا ِبِو يَػْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َوُيِجرُْكْم خصني اهلل بو من والية األمر }يَاقَػْوَمنَ 
[،}اْسَتِجيُبوا ِلَربُّْكْم ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأِتَي يَػْوـٌ الَ َمَردَّ َلُو ِمَن اهلل َما 31ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم{]األحقاؼ:



[،}َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلِبرّْ َوالتػَّْقَوى َوالَ تَػَعاَونُوا 47ْن َنِكير{]الشورى:َلُكْم ِمْن َمْلَجٍإ يَػْوَمِئٍذ َوَما َلُكْم مِ 
[. أيها الناس سارعوا إلى بيعتي، وبادروا إلى نصرتي، وازحفوا 2َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِف{]المائدة:

ٌر زحفاً إلى دار ىجرتي،}انِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاالً َوَجاِىُدوا بَِأْمَواِلكُ  ْم َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اهلل َذِلُكْم َخيػْ
[، وال تركنوا إلى ىذه الدنيا وبهجتها، فإنها ظل زائل 41َلُكْم ِإْف ُكنُتْم تَػْعَلُموَف{]التوبة:

اَر  وسحاب حائل، ينقضي نعيمها وَيْظُعُن مقيمها، واآلخرة خير وأبقى أفال تعقلوف،}َوِإفَّ الدَّ
اُر اآلِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَِّذيَن اَل 64َحيَػَواُف َلْو َكانُوا يَػْعَلُموف{]العنكبوت:اآلِخَرَة َلِهَي الْ  [،}تِْلَك الدَّ

[. أيها الناس مهما اشتبو 83يُرِيُدوَف ُعُلوِّا ِفي اأَلْرِض َوالَ َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن{]القصص:
وني صغيرًا وكبيرًا، ورحمتموني طفالً وناشئاً عليكم فال يشتبو عليكم أمري، أنا الذي عرفتم

وكهاًل. قد صحبت النُّّساؾ حتى ُنسبت إليهم، وخالطت العباد حتى ُعرفت فيهم، وكاثرت 
 العلماء وحاضرت الفقهاء، فلم َأْخُل عن مورد ورده عالم بارع، ومشرع شرع
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عن الحق المبين، حتى ُعرَِفْت فيو متقن فارع، وجادلت الخصـو نضحاً عن الدين، ونضاالً 
مواقعي، وُكتبت وُحفظت طرائقي وأثبتت، ىذا وما أبرئ نفسي في أثناء ىذه األحواؿ ومجامع 

ىذه الخصاؿ من تقصير وتعذير، وال أزكيها بل أتبرأ إلى اهلل من حولها وقوتها، وإف جميع ذلك 
و، ومن كفر فإف ربي غني  من فضل ربي ليبلوني أأشكر أـ أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفس

فدونو فلق الصباح، وال عذر لكم أيها الناس في ÷ كريم. وأما نسبتي إلى جدي رسوؿ اهلل
التأخر عني واالستبداد دوني، وقد ناديت فأسمعت؛ لتجيبوا دعوتي، وتتحروا لنصرتي، وتعينوني 

َكَفُروا ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل   على ما نهضت لو من األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر: }لُِعَن الَِّذينَ 
َر 78َعَلى ِلَساِف َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا وََكانُوا يَػْعَتُدوَف{]المائدة: [،}ُكْنُتْم َخيػْ

[. أال فعينوني على أمري، وتحروا بجهدكم نصرتي، 110ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس{]آؿ عمراف:
ر الموارد، وأُبَػلُّْغُكم أفضل المحامد. عباد اهلل، أعينوني على إصالح البالد، وإرشاد ُأْورِدْكم خي

العباد، وحسم دواعي الفساد، وعمارة مناىل السداد. أال ومن تخلف عني وأىمل بيعتي ػػ إال 
لسبب قاطع أو لعذر مانع بَػيِّْن الحجة ػػ فإني أجاثيو للخصاـ يـو يقـو األشهاد، يـو ال ينفع 

الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يـو اآلزفة، فأقوؿ: ألم تسمع قوؿ جدي رسوؿ 
اهلل:))من سمع واعيتنا أىل البيت فلم ُيجبها كّبو اهلل على منخريو في النار((، أال فاسمعوا 

ٌر َلُكْم ِإْف ُكنُتْم  وأطيعوا }انِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاالً َوَجاِىُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اهلل َذِلُكْم َخيػْ



[ فلتتفق كلمتكم وليجتمع 24[،}ُقْل ِإْف َكاَف آبَاؤُُكْم َوَأبْػَناؤُُكْم{ ]التوبة:41تَػْعَلُموَف{]التوبة:
 [.46نفاؿ:شملكم}َوالَ تَػَناَزُعوا فَػتَػْفَشُلوا َوَتْذَىَب رِيُحُكْم َواْصِبُروا ِإفَّ اهلل َمَع الصَّاِبرِيَن{]األ
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أال وقد سلكُت سبيل من مضى من آبائي األخيار، وسلفي النجباء األبرار في منابذة الظالمين، 
ومجاىدة الفاسقين مبتغياً بو مرضاة رب العالمين، فاسلكوا أيها اإلخواف سبيل أتباعهم 

الموازرة، وتبادروا الصالحين، وأشياعهم البررة الخاشعين في المعاونة والمظاىرة والمكاثفة و 
رجاالً وسارعوا إليَّ أرسااًل، وإياكم والجنوح إلى الراحة طالبين لها وجوه العلل، مغترين بما فسح 
اهلل لكم من المهل، وعن قليل ُيِحّق الحّق ويبطل الباطل، ويعاين كل امرئ ما اكتسب، وُيجازى  

َحقَّ َويَػْعَلُموَف َأفَّ اهلل ُىَو اْلَحقُّ كل بما اجتـر }يَػْوَمِئٍذ يُػَوفّْيِهُم اهلل ِدينَػُهُم الْ 
[،}َفَسَتْذُكُروَف َما َأُقوُؿ َلُكْم َوأُفَػوُّْض َأْمِري ِإَلى اهلل ِإفَّ اهلل َبِصيٌر 25اْلُمِبيُن{]النور:
 [((.44بِاْلِعَباِد{]غافر:

 تلك النصوص تبين حقيقة أىداؼ أئمة أىل البيت من اإلمامة.
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 عوةالخروج والد
قضية أخرى تتعلق باإلمامة، وىي اعتقاد البعض أف الخروج ىو طريق الزيدية الوحيد لإلمامة. 

وسبب ىذا األمر أف اإلمامة في أوؿ أمرىا كانت تشترط الخروج حيث إنها كانت في زمن والة 
َثمَّة الجور. وإال فاألصل أف اإلمامة تكوف لمن تجرَّد ألمرىا، ودعا الناس إلى بيعتو. فإف كاف 

َضرورة لثورة على ظالم، وكانت الظروؼ مواتية فبها، وإال كفت الدعوة إلى النفس وبيعة الناس. 
وفي حالما يكوف ىناؾ أكثرمن داع لنفسو في وقت واحد، فإف الواجب الشرعي عليهم وفق ما 

ئك نص عليو األئمة والعلماء ىو االجتماع أماـ أىل الحل والعقد من الناس، بحيث يقـو أول
باختيار من يرونو األكفأ من بين المرشحين. ولألسف فإف ىذا األمر لم يطبق دائماً وألسباب 

مختلفة، أبرزىا في تصوري ضعف السيطرة المركزية على األقاليم التي كانت تخضع لإلماـ 
المتوفى، وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية للبالد التي كاف ألئمة أىل البيت فيها دوؿ، وىي 

ب األقصى، واليمن، وبالد الجيل والديلم وطبرستاف. ىذا األمر كاف يؤدي في كثير من المغر 
 األحياف إلى نزاع بين أتباع المرشحين لإلمامة.
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 إمامة المفضوؿ مع وجود األفضل
ىذه مسألة فرعية للغاية، ومع ذلك فقد ُتكلم فيها وكأنها شعار للزيدية. والقضية فيها بحوث 

سواء قاؿ بها اإلماـ زيد، أو بعض الزيدية، أـ لم يقولوا بها، فهي في النهاية مسألة طويلة، و 
فقهية يعود أمرىا إلى ترجيح المجتهد، فهل تجوز إمامة المفضوؿ العتبارات خاصة ترجح 

المصلحة في بيعتو واختياره؟ ىذا ىو خالصة الموضوع. وأغلب الزيدية ترى أف األفضل ىو 
مة في كل األحواؿ، ولكنهم يجيزوف والية المفضوؿ إذا كاف كفؤاً في نفسو. األولى لقيادة األ

سبب كثرة اللغط حوؿ المسألة يعود إلى ظن البعض أف القوؿ بها يؤدي إلى القوؿ بصحة إمامة 
أبي بكر، حيث إنو اإلماـ المفضوؿ الذي تمت بيعتو، واإلماـ علي% ىو األفضل الذي لم 

إمامة علي بن أبي طالب لم تكن باألفضلية فحسب، وإنما بها مع  يبايع. ىذا الظن خطأ، ألف
النص عليو. وقبوؿ خالفة أبي بكر لم يكن باعتبار ىذه القاعدة، وإنما باعتبار أنو حكم فعدؿ، 

 وأف اإلماـ علياً لم يكن لو موقف عدائي منو.
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 سلبيات تجربة اإلمامة
اضحة تبين كيفية انتقاؿ الحكم من إماـ إلى آخر، مما ينتقد البعض الزيدية بسبب غياب آلية و 

أدى ػ على حد زعمهم ػ إلى اقتتاؿ كثير بين قيادات الزيدية. العودة إلى كتب الزيدية يظهر 
بجالء أف لهم آلية محددة الختيار اإلماـ، وآلية تبين كيفية انتقاؿ اإلمامة. خالصتها: بعد 

رأى في نفسو أىلية لتولي أمر اإلمامة أف يدعو الناس  غياب اإلماـ القائم، فإنو يحق لكل من
إلى نفسو. فإذا كاف أىالً لتولي اإلمامة، ولم يوجد غيره، ولم يكن ثمة مانعاً، فإف بيعتو واجبة 

باعتبار أف المصلحة تقضي ملء الفراغ في السلطة. فإذا وجد غيره ممن رشح نفسو، أو رشحو 
أماـ مجموعة من العلماء وأىل الحل والعقد لتتم  غيره، فعندىا يجب عليهما االجتماع

المفاضلة بينهما وتعيين األولى منهما لقيادة األمة. ىذه اآللية مورست في حاالت كثيرة. وفي 
حاالت أخرى نجد أف الذي حصل لم يتوافق معها. األسباب تتعدد وتتداخل. أىمها أف اآللية 

ى ثقافة عامة تمتلك حماية المجتمع كلو. أيضاً تحتاج إلى أف تتحوؿ من نظرية بين الخاصة إل
فإف الظروؼ السياسية، واالجتماعية، والجغرافية، التي تحيط باآللية تؤثر كثيراً على تطبيقها، 

واألسوأ من ذلك فإنها تؤثر سلباً على التحوؿ الضروري للنظرية إلى ثقافة عامة. يجب أف 



تلك اآللية. ولكن ىذا الطموح لم يكن ليؤثر نلحظ أثر الطموح الفردي السلبي على ممارسة 
لوال ضعف سيطرة الجيش على أطراؼ الدولة من جهة. ىذا الضعف كاف للجغرافيا وصعوبة 

 المواصالت دور كبير فيو. ومن جهة أخرى على عدـ كوف اآللية ثقافة عامة.
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 مفهـو الفرقة الناجية
فتراؽ والفرقة الناجية، فقاؿ إف الفرقة عن حديث اال× ُسئل اإلماـ محمد بن الهادي

الناجية:))فهم المؤمنوف باهلل ورسولو، الناسبوف لو إلى ما نسب إليو نفسو، المبرئوف لو من شبو 
خلقو، المثبتوف لعدلو، النافوف الظلم عنو، القائلوف بالحق فيو، المصدقوف بوعده، المِقرُّوف 

ما افترض اهلل عليهم من أحكامو، المقتدوف بكتابو، بوعيده، المتبّْعوف لسنة نبيو، المقيموف ل
اآلمروف بأمره، المنتهوف عن نهيو، العاملوف بطاعتو، الموالوف ألوليائو، المعادوف ألعدائو، 

المجاىدوف في سبيلو، فهم الناجوف من عذابو، المستوجبوف لثوابو، صبروا يسيراً من دىرىم، 
ي والنيراف، واستوجبوا الرضا والرضواف، في جنات فسروا كثيرًا في آخرتهم، قد أمنوا الخز 

َر َمْجُذوٍذ{]ىود:  النعيم مخلدوف }ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأَلْرُض ِإالَّ َما َشاَء رَبَُّك َعطَاًء َغيػْ
[(( فلم يذكر فرقة بعينها، ولم يسم طائفة محددة، وإنما ذكر أوصافاً ال يختلف مسلم 108

 ناج. على أف صاحبها
 مصادر الزيدية

ال بد لمن أراد أف يعرؼ فكًرا ما أف يتعرؼ على مصادر ذلك الفكر. وألسباب وظروؼ عديدة 
فقد تأخر تحقيق وطبع كتب الزيدية تأخرًا كبيرًا. فقد طبعت مجموعة من المصادر الهامة في 

ثمانينات، ثم الثالثينيات واألربعينات والخمسينات، ثم توقف األمر حتى طبع القليل في ال
 نشأت حركة تحقيق وطباعة واسعة في التسعينات.

 ومن أىم ما طبع:
الروض النضير شرح المجموع الكبير للقاضي العالمة الحسين بن أحمد السياغي 

ىػ(، وىو موسوعة فقهية استداللية مقارنة. وقد قرضو جماعة من كبار العلماء من 1221)ت
مد زاىد الكوثري، والعالمة محمد بخيت المطيعي، األزىر الشريف وغيره نحو العالمة مح

 والمحدث أحمد بن محمد الصديق الغماري.
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ومنها البحر الزخار الجامع لمذاىب علماء األمصار وىو موسوعة فقهية شملت مذاىب األمة 
ىػ(، وقد انتزعو من  840اإلسالمية، وىو من تأليف اإلماـ أحمد بن يحيى بن المرتضى )ت 

ىػ(. والكتاب األخير لم يطبع منو ثالثة أجزاء 749ب االنتصار لإلماـ يحيى بن حمزة)ت كتا
 جزءاً مخطوطاً إلى اآلف. 18من 

ومنو كتاب الغاية، وىو في أصوؿ الفقو، جمع فيو مذاىب المسلمين باختصار غير مخل، 
 ىػ(، وغيرىا.1050لمؤلفو العالمة الحسين بن اإلماـ القاسم )ت 

إشارة موجزة إلى بعض مصادر فكر الزيدية التي ألفت قبل القرف الرابع: أصوؿ وفيما يلي 
الدين: رسائل اإلماـ زيد بن علي صلوات اهلل عليهما. وىي من المصادر التي لم يتم تداولها 

بين الزيدية بكثرة. والسبب ىو حالة الشتات التي عاشها أئمة أىل البيت وشيعتهم الزيدية في 
األولى؛ ولهذا السبب بالذات لم تحفظ لنا نصوص طويلة ومفصلة عن أئمة أىل  القروف الثالثة

البيت قبل اإلماـ القاسم بن إبراىيم% بعد رسائل اإلماـ زيد% نجد الرسائل التي وضعها 
اإلماـ القاسم بن إبراىيم صلوات اهلل عليهما. وىي من أىم المصادر في أصوؿ الدين لما 

. ثم رسائل أبنائو البررة خصوصاً رسائل ولده اإلماـ محمد بن تحتويو من تفصيل مفيد فيو
القاسم صلوات اهلل عليو. ثم رسائل حفيده اإلماـ الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 

القاسم صلوات اهلل عليهم. واألخيرة مفصلة وواسعة وال تخلو مسألة من مسائل أصوؿ الدين 
اـ% وقد طبعت أخيرًا. ثم رسائل ومؤلفات اإلماـ الناصر المبتلى بها العبد إال وقد عرضها اإلم

ىػ(، 325ىػ( وأحمد)ت 310األطروش% ثم رسائل ابني اإلماـ الهادي اإلمامين محمد)ت
وُيخص بالذكر منها كتاب النجاة لإلماـ أحمد بن الهادي الذي يتناوؿ موضوع خلق األفعاؿ، 

لشُّبو التي أخذىا الجبرية من فقد فصل فيو الموضوع خير تفصيل، وأجاب عن جميع ا
 متشابهات القرآف وقد طبع بتحقيق المستشرؽ ماديلنغ.
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أما في الفقو والحديث: فأوؿ ما يأتي مجموع اإلماـ زيد بن علي صلوات اهلل عليهما. وىو 
مجموع فيو آراٌء فقهية لإلماـ زيد باإلضافة إلى أحاديث مرفوعة إلى رسوؿ اهلل صلوات اهلل 

ليو، وإلى اإلماـ علي%. وقد روى ىذا المسند أبو خالد الواسطي الذي عّدلو أىل البيت. ع
بعد ىذا ىناؾ كتاب أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى الذي جمعو العالمة محمد بن منصور 

ىػ(، وفيو روايات كثيرة مرفوعة إلى رسوؿ اهلل صلوات اهلل عليو من طرؽ أىل 290المرادي)
رىم. وكذلك إلى اإلماـ علي%، باإلضافة إلى نصوص عن األئمة. بعد البيت، ومن طرؽ غي



ىذا مؤلفات اإلماـ القاسم بن إبراىيم%، وىي من أعمدة الفقو الزيدي. بعدىا كتب اإلماـ 
 . الهادي ورسائلو الفقهية نحو المنتخب، واألحكاـ، وىي قطب الرحى لدى الزيدية حتى اليـو

طروش، وألبناء اإلماـ الهادي ولغيرىم من األئمة. ومن وىناؾ مؤلفات لإلماـ الناصر األ
المصادر المهمة المتأخرة الجامع الكافي، الذي جمع فيو المؤلف أبو عبداهلل العلوي)ت 

ىػ( اآلراء الفقهية التي رويت لو عن األئمة القاسم بن إبراىيم، وأحمد بن عيسى بن زيد، 445
 بن موسى الجوف، وشيخ العترة محمد بن والحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد، وعبداهلل

منصور المرادي عليهم جميعاً السالـ. وقد اقتصر على ىؤالء دوف من سواىم، ألنو أراد أف 
 يجمع أراء األئمة المعتمد عليهم في الكوفة.

أما التفسير: فقد فُِقد أكثر ما كتب قبل القرف الرابع. فلإلماـ القاسم وألبنائو ولحفيده اإلماـ 
هادي واإلماـ عبداهلل بن الحسين أخي اإلماـ الهادي، وألبناء اإلماـ الهادي تفاسير. وقد بقي ال

منها الشيء المفيد وهلل الحمد، وقد طبعت ضمن كتاب المصابيح في التفسير. ىذا ويمكن 
جمع بعض آرائهم في التفسير بتتبع كتبهم في أصوؿ الدين، وفي الفقو، حيث يجد المرء 

، ويمكن العودة إلى أعالـ الكثير النا فع. ىذا وتوجد كتباً كثيرة بعد ىذه الفترة في شتى العلـو
 المؤلفين الزيدية لالستزادة.
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 مالحظة حوؿ المصادر الحديثية
يتهم الزيدية من قبل البعض بعدـ العناية بعلـو الحديث، ويستشهد من يتهمهم بذلك بقلة 

م من المدارس، إضافة إلى قلة عنايتهم بعلم الحديث. وليس المرويات الحديثية مقارنة بغيرى
من تهمة أبعد من ىذه، فقد اىتم الزيدية بالرواية مثلهم مثل غيرىم، كما وضعوا للحديث 

الضوابط التي تحكم قبولو أو رده. والبحث يظهر أف قلة الرواية عند الزيدية لها أسباب، أىمها 
ثم إف التكرار في الروايات عندىم قليل. كما أف الروايات أف شروطهم في قبوؿ الرواية شديدة. 

التي في كتب المدارس األخرى إما في العقائد، وأغلب ما روي في ذلك إما ىو في التجسيم، 
أو الجبر أو اإلرجاء ونحوىا مما ال يرضاه الزيدية لمخالفتو العقل والقرآف،وإما في الفقو، وما 

ؼ المكرر على الموجود في مثل كتاب العمدة للمقدسي، روي في ذلك ال يكاد يزيد إذا حذ
وبلوغ المراـ البن حجر، ومثل تلك الروايات موجودة ومروية في كتب أىل البيت، وإما 

أحاديث في األخالؽ أو الفضائل وىي مروية أيضاً ولكن بغير تكرار، ومن دوف اإلكثار مما 
 ضاعف منها. وبذلك يظهر أف ىذه الدعوة ال أصل لها.
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 الزيدية اليـو
في الوقت الحالي ليس للزيدية وجود معتبر إال في اليمن. وكل من بخارجها من الزيدية يعود 

إليها بوجو من الوجوه. وقد كاف للزيدية وجود في المغرب إبَّاف تأسيس دولة اإلماـ إدريس بن 
علمية بينهم تغذي وجودىم  عبداهلل، إال أف وجودىم انتهى بانتهاء الدولة، وبعدـ وجود حركة

الفكري، إضافة إلى كثرة خصومهم آنذاؾ. كما كاف لهم وجود في العراؽ، ولكن شيئاً فشيئاً 
اضمحلوا لغياب إمامة تجمعهم. كما كاف لهم وجود في شماؿ إيراف، في بالد الديلم وطبرستاف 

هى وجود أغلب الفرؽ مع على بحر قزوين، ولكن مع القرف العاشر تقريباً انتهى وجودىم كما انت
الحركة الصفوية. كما كاف لهم وجود في الهند، ولكن ال نعلم كثيرًا عن ىذا سوى ما أخبرنا بو 
أحد علمائها من ذرية اإلماـ علي بن موسى الرضا% اسمو: مهدي رضوي. وىو موجود حالياً 

مع غيره بتأسيس بألمانيا، وقد تتلمذ على يديو الدكتور محمد كالش وىو ألماني مسلم قاـ 
معهد علمي لخدمة فكر أئمة أىل البيت"، واسم ىذا المعهد "معهد اإلماـ زيد بن علي". وقد 
أخبرنا السيد مهدي أسماء مجموعة من علماء ىذا القرف ممن كاف زيدي المنهج نحو العالمة 

 شبلي نعماني، والسيد سليماف الندوي، والشيخ أمين أحسن إصالحي، والشيخ حميدالدين
فّراحي. والذي يظهر وفق ما أخبرنا بو السيد مهدي أف الكثير من األسر الزيدية ىناؾ رأت أف 
االنتساب إلى مدرسة فكرية معينة يهدد الوحدة اإلسالمية، ولذلك ال يتسموف زيدية، وإف كاف 

بعضهم يحمل بعض أفكار الزيدية في التوحيد والعدؿ. كما كاف للزيدية وجود في الحجاز 
وجو الخصوص في مكة وينبع، حيث كاف أشرافها جميعاً من الزيدية حتى أوائل القرف وعلى 

ىجري. والحديث عن الزيدية المعاصرة يتناوؿ قضايا متعددة، وليس ىذا مقامها، ولذلك  14
 فسأتجو إلى إعطاء لمحة تاريخية عن نشأتها.
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 لمحة عن الجذور التاريخية للزيدية
 صلى اهلل عليو وعلى آلو حصل الخالؼ المعروؼ بين الصحابة. وقد كاف بعد وفاة رسوؿ اهلل

الخالؼ في بداية أمره في المرجعيات والقيادات. وكاف الخالؼ بين المرجعية السياسية 
للمستحق من أىل بيت رسوؿ اهلل، المتمثلة آنذاؾ في اإلماـ علي، وبين مرجعية غيره. والناظر 

د ال يتوقع أف يؤدي إلى خالفات كبيرة في الدين، ما داـ األمر لطبيعة الخالؼ كما ابتدأ ق



يقتصر على السياسة والقيادة. إال أف إقصاء اإلماـ علي عن القيادة السياسية أنتج: أواًل: 
إقصاؤه عن المرجعية الدينية في وقٍت كاف المسلموف أحوج ما يحتاجوف إلى من يعرؼ أمور 

ي القيادة الدينية، تم ملؤه بجماعة من الصحابة والتابعين دينهم. ىذا اإلقصاء ترؾ فراغاً ف
حصل بسببها الخالؼ حوؿ أمور الدين. وقد قلل ىذا اإلقصاء من نظرة الناس آنذاؾ إلى قيمة 
الدور الذي يمكن أف يقـو بو اإلماـ علي%، فحتى عندما وصل إلى الخالفة كانت النفوس قد 

قصاء اإلماـ علي عن القيادة السياسية أفرز المناخ نفرت عنو، أو جهلت قدره. ثانياً: إف إ
المناسب لبروز القيادة السياسية األموية. ىذه القيادة رأت في العقائد وسيلة جيدة لتبرير 

أعمالها، وإضفاء الشرعية على وجودىا في قمة الهـر السياسي اإلسالمي؛ فأثرت ىذه الدولة 
ق ىواىا ، وإعالء مكانتهم الدينية بين على الدين وذلك من خالؿ تشجيع جماعات تواف

الناس. وقد قتلت الدولة األموية أو نفت كل من يختلف معها في ىذا األمر. إف قسوة األمويين 
مع من خالفهم في العقيدة جهارا لم تكن مجرد قسوة سياسية. لقد كانت المجاىرة بالخالؼ 

وخصوصاً فيما أشاعوه بين الناس من تهديدا لمشروعهم البعيد والذي ال يمكنهم التفريط فيو، 
وجوب طاعة الحاكم الظالم المتسلط على البالد والعباد. وقد أكدوا ىذا الرأي من خالؿ 

دعوتهم الحثيثة إلى اإليماف بالجبر. والخالصة إف إقصاء اإلماـ علي، وإقصاء أىل بيتو فيما 
ية أخرى إما ُمَسيَّسة تخدـ بعد، عن أمور المرجعية الدينية قد أدى إلى بروز مرجعيات دين

 األىواء األموية؛
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وإما نصف متعلمة أو جاىلة لعبت دورًا سلبياً على المعرفة الدينية بغير سوء قصد. لقد كاف في 
تقليل شأف أىل البيت في تلك الفترة الدور الجوىري في القضاء على المعرفة الدينية 

المنحرفة والمخطئة، مثل التجسيم، والجبر،  الصحيحة، وعلى انتشار المعارؼ الدينية
واإلرجاء، ووجوب طاعة أولى األمر الظلمة. وكما سبق ذكره فإف جماعة قد التزمت للقيادة 
السياسية لإلماـ علي ومن ثم للقيادة السياسية والفكرية لبنيو عندما ظهر الخالؼ الديني؛ 

نذاؾ بالشيعة. أما المجموعات التي لم وىذه الجماعة ىي الجذور األولى للزيدية، وقد عرفت آ
تلتـز بو فنشأ عنها مختلف المذاىب والتيارات المعروفة. وال بد من التأكيد ىنا على أف التزاـ 
الزيدية بقوؿ اإلماـ علي وقوؿ أىل البيت في أصوؿ الدين ليس التزاـ تقليد. فال يجوز تقليد 

زاـ بهم كاف يعني األخذ عنهم. والواقع أحد في أصوؿ الدين: التوحيد والعدؿ. ولكن االلت
يُظهر ويدؿ على أف ما كاف عليو اإلماـ علي وبنوه ىو الصواب. كما يجب أف نالحظ أف التزاـ 



الكثير بالقيادة السياسية لإلماـ علي لم يكن يعني بالضرورة االسترشاد بمعرفتو في كل أمور 
من نفسو محورًا، وىذا األمر استمر في  الدين. ففي حياة اإلماـ علي نجد أف بعض قادتو اتخذ

حياة بنيو. والسبب ىو أف االعتزاء إلى اإلماـ وبنيو أعطى لكثير من الشخصيات فرصة كبيرة 
لالدعاء وللبروز ولالنتفاع. أيضا كاف لاللتزاـ بالقيادة السياسية دوافع عملية للبعض، ال عالقة 

وقد أثَّر ىذا األمر على ىوية الشيعة لها بالفكر والدين، أو كاف يحقق مصالح شخصية. 
الفكرية، خصوصاً فيما بعد. إذ َكثُر من يدعي االنتساب إلى التشيع، واتخذت بعض القيادات 

التي كانت تنتسب إليو مجموعة أفكار نسبتها لإلماـ علي أو لبنيو إلضفاء شرعية عليها. من 
ا الوضع حتى عصر اإلماـ زيد بن ىذه االدعاءات نشأ عدد من الفرؽ الشيعية. وقد استمر ىذ

 علي. وفي أثناء تلك الظروؼ بقيت مجموعة من الشيعة الُخّلُص التي التزمت بالمنحى الفكري
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ألئمة أىل البيت". والذي عزز ىذا ىو أف الشيعة كانوا مستقلين إلى درجة ما في تنظيم 
ػ( الذي قاد حركة التوابين للثأر ى65أنفسهم عن أىل البيت". فهذا سليماف بن صرد الخزاعي)

ىػ( 116من قتلة الحسين بن علي، ثم المختار، ثم ابن األشعث، ثم الحارث بن سريج )
ويقاؿ: إنو كاف خارجياً، إال أف ضمن دعوتو كاف الدعوة إلى الرضا من آؿ محمد، وىذه 

نتو تماماً، يدؿ عليو الظاىرة وإف خفت بعد حركة اإلماـ زيد، وبروز جهاد أىل البيت، فإنها لم ت
أف اإلماـ محمد بن إبراىيم لما خرج إنما كاف بدعوة وإلحاح من أبي السرايا، الذي كاف لو 

جماعة تأتمر بأمره قدمها للجهاد بين يدي اإلماـ محمد. في حياة اإلماـ زيد كانت الجماعات 
ن األئمة األحياء. الشيعية متعددة االتجاىات واألىواء، وكل جماعة تنسب ما تقولو إلماـ م

ويظهر أف محور الخالؼ بينها آنذاؾ ىو استحقاؽ اإلمامة. ىل ىو بالوراثة أـ ال؟ والذين 
أثبتوىا بالوراثة اختلفوا: ىل ىي في أبناء الحسين أـ في أبناء محمد بن الحنفية؟ وقد افترقوا 

كانت الجماعة التي   إلى جماعات متعددة بحسب اختيارىم لإلماـ. وفي مقابل القائلين بالوراثة
تؤمن بمرجعية وقيادة أىل البيت، ولكن ليس بوصفها وراثة، إنما لكوف األئمة من أىل البيت 

اتصفوا بتميز بالغ في بياف وتوضيح المشكالت العقائدية؛ وفي حكمة سياسية وقيادية. إف قيمة 
ل البيت في خدمة أىل البيت عند أولئك الشيعة كانت منبثقة من القدر الذي قاـ بو أئمة أى

اإلسالـ. لقد كانت األمة آنذاؾ تمر بتحوالت فكرية كبيرة وفي ىذا قاـ أىل البيت بدورىم؛ إذ 
حافظوا على اإلسالـ كما ىو. أيضاً آمنت تلك المجموعة الشيعية آنذاؾ أف اهلل تعالى بلطفو 

ا بطاعتهم وفضلو قد تفضل على أىل البيت واصطفاىم وحباىم بما لم يحُب غيرىم؛ وأمرن



ومودتهم وتقديمهم على غيرىم. ولكنهم يؤمنوف بأف الفرد من أىل البيت ال قيمة حقيقية لو إال 
إذا خدـ اإلسالـ. وما نراه من احتراـ الزيدية لمن ىم من أىل البيت نسباً، وليس على قدرىم 

 علما
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 وعماًل، فإنما ىو الحترامهم ألىلو الذين خدموا الدين.
و قبل ثورة اإلماـ زيد بن علي%، لم تكن المجموعات الشيعية التي تظهر المواالة ألىل إال أن

البيت تتميز كثيراً وذلك ألف الواقع السياسي آنذاؾ، وىو الواقع األكثر تأثيرًا في تصنيف 
فإف الشيعة التي تؤمن × الناس، كاف ينظر إليها بمنظار واحد. أما بعد ثورة اإلماـ زيد بن علي

وراثة تميزت عن تلك التي ال تؤمن بها. والتي ال تؤمن بها سميت بالزيدية. فصارت الزيدية بال
علماً على من يقوؿ بقيادة "اإلماـ من أىل البيت المستحق لها بالعلم والفضل والجهاد وليس 

بالوراثة." وسبب التميز يعود: أواًل: إلى أف الدولة األموية، وبشكل أخص الدولة العباسية 
فت الشيعة إلى صنفين، صنف يمثل معارضة "وىمية" إف صح التعبير، ال داعي للتشديد صن

عليو والتنكيل بو إال في حاالت محدودة جدًا، وىم من يقولوف بالوراثة حيث إف اإلمامة عندىم 
لم تكن تتطلب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، فكاف يكفيهم ليتشيعوا اإليماف بإمامة إماـ 

البيت". وصنف يمثل معارضة ُمهدَّْدة، وىم الزيدية الذين كانوا يؤمنوف بوجوب األمر  من أىل
بالمعروؼ والنهي عن المنكر، والوقوؼ في وجو الجبابرة والظلمة، وعدـ الخضوع لهم أو 

الركوف إليهم في أمور الدنيا والدين. وثانياً: إلى أف الخالؼ بين الشيعة حوؿ اإلمامة قد بدأ 
نًى اقتصادياً كبيراً آنذاؾ، مما جعل حرص األدعياء على المحافظة على مكتسباتهم  يأخذ منح

كبيرًا. والناظر لألحواؿ المادية لمن كاف يدعي النيابة عن اإلماـ سيدرؾ ىذا الوضع. بعد ثورة 
اإلماـ زيد بن علي% أطلق على الشيعة التي بايعتو الزيدية. وقد شملت ىذه التسمية شيعة 

البيت المقربين، كما شملت بعض العناصر الشيعيّْة التي لم تكن تتوافق وأئمة أىل أئمة أىل 
البيت في آرائها. فنجد بعضاً ممن كاف من الزيدية آنذاؾ حمل واحتج لنفس المبادئ التي قاؿ 

بها أئمة أىل البيت". كما أف بعضاً منهم قد حاد عنها، ألسباب متباينة، والذي أريد أف أنبو 
 أف عليو ىنا
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ليس كل من قاؿ بقيادة الداعي المستحق من أىل البيت كاف يؤمن بالتوحيد والعدؿ. فقد 
برزت قيادة أئمة أىل البيت من حيث دعوتهم إلى العدؿ بين الرعية، ولم يكن جميع أنصارىم 

د على نفس مذىبهم. إضافة إلى ذاؾ فإف اإلماـ زيداً لم يكن صاحب دعوة مذىبية، ولم يعتم
على الشيعة وإنما كاف صاحب دعوة إصالح في األمة، وقد سار على ىذا النهج األئمة من 
بعده. ولكن مع السنين قلت نصرة المجموعات التي كانت تتباين مع أئمة أىل البيت في 

معتقداتها، وصارت كلمة زيدية تشير إلى المدرسة الفكرية والسياسية التي كاف روادىا أئمة أىل 
عتهم الخلص فقط. بعد مقتل اإلماـ زيد توالت الحركات الثورية ألىل البيت"، البيت وشي

ىػ(، 145ىػ(، ثم متابعة أخيو األمر من بعده )145فكانت ثورة محمد بن عبداهلل النفس الزكية)
ولوال خيانات داخلية لسقطت الدولة العباسية. ثم قياـ الحسين بن علي الفخي، ثم قياـ يحيى 

دعوة التي ىزت أركاف ىاروف العباسي وأقاـ الدنيا وأقعدىا إلى أف ظفر بو وقتلو، بن عبداهلل بال
مع أنو لم يقم بأي عمل ثوري، ثم قياـ أخيو اإلماـ إدريس بن عبداهلل في المغرب وتأسيس دولة 

ىػ ، ثم قياـ اإلماـ 177ىناؾ استقلت عن الخالفة العباسية إال أنو لم يمهل َفُسمَّ في سنة 
بن إبراىيم، ثم قياـ دولة أخرى في طبرستاف على يد الداعي الحسن بن زيد ، ثم قياـ القاسم 

اإلماـ الهادي في اليمن الذي أسس نواة دولة ىناؾ، ثم قياـ اإلماـ الناصر األطروش في بالد 
الديلم التي أسلمت على يديو، وخالؿ كل تلك الدعوات كاف ىناؾ حركة علمية نشطة تركت 

ا نستضيء بو، وقد ذكرت بعضها فيما مضى،وىكذا استمرت دعوات أئمة أىل لنا الكثير مم
البيت، ودوؿ العدؿ التي أنشئوىا، إال أنهم في المغرب لم يطل مكثهم ألسباب كثيرة، فبعد 
نصف قرف من تأسيس الدولة أصابها الوىن، ولم يمض قرف بعد ذلك حتى انتهت. وأما في 

م، وىي اليـو في شماؿ إيراف، فقد استمرت دولهم ىناؾ بالد طبرستاف وبالد الجيل والديل
 فترات طويلة رغم َوْىٍن كاف
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يدخلها بسبب دخوؿ األىواء والمطامع، ولكن مع ذلك تركت لنا نماذج من العدؿ وكثيرا من 
. وباهلل  العلم. وأما في اليمن فقد استمرت دولتهم في مد وجزر وبقي الزيدية فيها إلى اليـو

 توفيق.ال
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